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PRESCRIPTUMPRESCRIPTUM
Poświęcając kolejny monograficzny numer „Postscriptum” literaturze ro-

mantyzmu, kierowaliśmy się przekonaniem o niezwykłym wpływie, jaki wy-
warła ta epoka na polską kulturę. Wpływu tego przecenić nie sposób, a zde-
finiować i wyjaśnić w prosty sposób się nie da. Różnorodność problemów,
które wymagają omówienia, znalazła odzwierciedlenie w zróżnicowaniu tek-
stów wchodzących w skład niniejszej publikacji. Obok szkiców proponują-
cych nowe odczytanie romantycznego dziedzictwa, prezentujących polskie
teksty obecne w innych kulturach i językach, znalazły się tu rozprawy po-
święcone poszczególnym zagadnieniom ideowym i formalnym, a także in-
terpretacje wybranych utworów lub ich fragmentów. Chcielibyśmy, aby wła-
śnie dzięki swej różnorodności zbiór ten okazał się interesujący dla szero-
kiego grona czytelników — zarówno dla tych, którzy poszukują ogólnego
wprowadzenia w problematykę polskiego romantyzmu, jak i dla tych, któ-
rzy zainteresowani są szczegółowymi analizami niektórych dzieł czy wątków.

Mamy świadomość, że proponowany przez nas zbiór nie wyjaśnia wszy-
stkich istotnych kwestii związanych z literaturą polskiego romantyzmu i jej
wpływem na kształt polskiej kultury współczesnej. Naszym zamierzeniem jest
jednak ofiarowanie czytelnikowi szeregu zbliżeń, znaczących obserwacji, cie-
kawych pomysłów interpretacyjnych, a może także ważnych pytań.

Mając na względzie fragmentaryczność, na którą z konieczności skaza-
ne są wszelkie próby mówienia o literaturze polskiego romantyzmu, uzupeł-
niliśmy naszą publikację listą książek, które mogą się okazać pomocne w dal-
szych próbach odkrywania tajemnic polskiego romantyzmu. Także i ta lista
jest z konieczności subiektywna. W ciągu ostatnich kilkunastu lat ukazało
się wiele pozycji w istotny sposób wzbogacających naszą wiedzę o tej epo-
ce, trudno spośród nich wyłonić dziesięć o znaczeniu fundamentalnym. Do-
konując selekcji, kierowaliśmy się głosami autorów zaproszonych do współ-
pracy przy redagowaniu tego zeszytu.

Oddajemy zatem do rąk Czytelników kolejny numer „Postscriptum” z na-
dzieją, że spotka się on z zainteresowaniem nie tylko w Polsce, ale i poza jej
granicami, stając się okazją do kolejnego spotkania z tradycją romantyczną.
Tradycją, która — mimo upływu czasu — nie straciła swego znaczenia i in-
spirującej mocy, a jedynie domaga się dziś (w początkach XXI wieku) no-
wego odczytania.

Magdalena Bąk
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ROZPRAWY
I SZKICE

ROZPRAWY
I SZKICE

Jacek Lyszczyna

Romantycy — nasi wspó³czeœni?

Przez niemal dwa stulecia romantyzm był dla Polaków formacją kulturo-
wą, uważaną zawsze za współczesną i żywą, mającą odniesienia nie tylko
do przeszłości, ale przede wszystkim do dnia dzisiejszego. To romantyzm
dostarczał przez dziesięciolecia modeli historiozoficznych, które miały tłu-
maczyć bieg i mechanizmy dziejów, nadawać sens wydarzeniom przeszłym,
teraźniejszym i przyszłym. Pełnił więc w wieku XIX i XX w Polsce rolę tra-
dycji kluczowej1, wobec której żadne pokolenie nie mogło pozostać obojęt-
ne, gdyż akceptując ją czy też odrzucając, nawet gwałtownie negując, zmu-
szone było zawsze do samookreślenia się wobec niej.

Tymczasem lata dziewięćdziesiąte minionego stulecia ujawniły rzecz za-
skakującą dla każdego, kto taką pozycję kultury romantycznej w Polsce uwa-
żał za rzecz oczywistą. Chodzi o wyraźny odwrót od tradycji romantycznej
i tego wszystkiego, co niosła ona dla współczesności. Co więcej — nie ma-
my w tym przypadku do czynienia z buntem wobec niej, jak bywało w epo-
kach poprzednich, a raczej z narastającą obojętnością, ignorowaniem jej ob-
szarów, stanowiących dotąd trzon narodowej świadomości.

Romantyzm wyrastał w dużej mierze z dążeń wolnościowych narodów
europejskich i ten jego aspekt wysunął się w Polsce na pierwszy plan, pro-
wadząc z czasem wręcz do identyfikacji tego prądu z przejawiającymi się

1 Pojęcia tradycji kluczowej używam tu w znaczeniu, jakie nadał mu w swej
rozprawie J. Sławiński: Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim.
W: Tegoż: Dzieło. Język. Tradycja. Warszawa 1974.
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w różny sposób — od tyrteizmu wezwań do walki aż po mistycyzm mesja-
nizmu — tendencjami niepodległościowymi. Sprzyjała temu oczywiście hi-
storia zarówno XIX, jak i XX wieku, której bieg sprawiał, iż taki sposób re-
cepcji romantyzmu narzucał się jako wciąż aktualny. Wiodło to polski ro-
mantyzm w zupełnie odmienne rejony niż romantyzm innych krajów euro-
pejskich, stanowiąc zarówno o jego oryginalności, jak i pewnej — względ-
nej zresztą — hermetyczności problematyki i pojęć, ku którym zmierzał.

Przełomem takim okazała się klęska powstania listopadowego, które skoń-
czyło się zajęciem we wrześniu 1831r. Warszawy przez wojska rosyjskie i emi-
gracją około 5 tys. uczestników walki, wśród których znalazła się niemal
cała elita literacka młodego pokolenia. Na niemal trzy dziesięciolecia cen-
trum polskiego życia literackiego stał się Paryż, gdzie znaleźli schronienie
najwybitniejsi twórcy, jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, a później także
Cyprian Kamil Norwid. O ile wcześniej, w latach dwudziestych, polscy ro-
mantycy podążali śladami wielkich romantyków angielskich i niemieckich,
tworząc w duchu bajronizmu, werteryzmu czy walterskotyzmu, dochodząc
na tej drodze do oryginalności poetyckiego tonu, to klęska powstania li-
stopadowego i emigracja oznaczały zwrot ku zupełnie innej tematyce. Od-
rzucano problematykę egzystencjalną i wczesnoromantyczny indywidualizm,
głosząc prymat narodowej zbiorowości nad jednostką w duchu tyrtejskim
lub mesjanistycznym. Właśnie mesjanizm stał się najważniejszą konsekwen-
cją tego zwrotu. Mesjanizm zrodzony z poczucia klęski i upokorzenia emi-
grantów, który utracili wszystko, nie tylko nadzieje na odzyskanie wolnej
ojczyzny, ale także wszelkie osobiste perspektywy na przyszłość i podsta-
wy materialne własnej egzystencji. Mesjanizm, każący wierzyć, iż Polska jest
narodem wybranym przez Boga i podobnie jak Chrystus przejść musi przez
męczeństwo i śmierć, aby przynieść wolność nie tylko sobie, ale także in-
nym ludom, zamieniał to gorzkie poczucie klęski w przekonanie o własnej
wyższości moralnej, a beznadzieję — w pewność przyszłego triumfu. Choć
pojawiał się już w pisanych u schyłku powstania listopadowego wierszach
Maurycego Gosławskiego, Konstantego Gaszyńskiego czy Seweryna Gosz-
czyńskiego, jako pełny i zwarty system historiozoficzny objawił się emigran-
tom w napisanych prozą biblijną w 1832r. Księgach narodu i pielgrzym-
stwa polskiego Adama Mickiewicza i w wydanej w tym samym roku jego
Dziadów części III. Romantycy, którzy rozpoczynali swoją drogę od nego-
wania oświeceniowego przekonania o możliwości poznania otaczającej czło-
wieka rzeczywistości, dochodzili w ten sposób do własnej wizji świata, któ-
ra w ich zamierzeniu tłumaczyć miała przeszłość i przyszłość, sens dziejów,
posłannictwo narodów i miejsce człowieka w historii. Jednocześnie analo-
gia z Chrystusem oznaczała, iż krytyczną wizję narodowej przeszłości zastą-
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pić musiała jej idealizacja, bo przecież tylko naród niewinny mógł ponieść
ofiarę i męczeństwo za innych. Powiedzmy od razu, że ten nurt myślenia
będzie obecny w polskiej myśli politycznej i historiozoficznej nawet w wie-
ku XX.

Z romantycznego mesjanizmu narodowego wyrastały też systemy póź-
niejsze, choć odmienne już jakościowo i odrzucające mesjanistyczne fun-
damenty, jak towianizm, zwany tak od nazwiska jego twórcy, Andrzeja To-
wiańskiego, który w latach czterdziestych XIX wieku zgromadził w Paryżu
prężne koło swych zwolenników. Kontynuacją towianizmu był z kolei tzw.
system genezyjski Juliusza Słowackiego, którego mistyczne zasady wyło-
żone zostały przez autora w napisanym w 1844r. poemacie prozą Genezis
z Ducha.

Dziedzictwem romantyzmu w Polsce pozostało więc przekonanie o pod-
porządkowaniu jednostki historii i własnemu narodowi oraz dwie sprzeczne
wobec siebie dyrektywy postępowania — tyrteizm i mesjanizm, które odży-
wały w różnych momentach późniejszej historii. Ostatnim romantycznym
przejawem żywotności haseł tyrtejskich stało się w 1863r. tragiczne, prowa-
dzone w partyzancki sposób i skazane od początku na klęskę, powstanie
styczniowe, które przyjęło się traktować jako symboliczny kres epoki ro-
mantyzmu w Polsce. Oczywiście tendencje tyrtejskie stawały się znowu żywe
w okresach zmuszających naród do walki zbrojnej, jak I i II wojna świato-
wa. Z kolei mesjanizm przywoływany bywał w momentach, kiedy walka taka
stawała się niepodobieństwem, a więc poczucie klęski i beznadziei rekom-
pensowano myślą o cierpieniu prowadzącym do zwycięstwa.

A przecież przez te dziesięciolecia towarzyszył Polakom ponawiany wciąż
bunt przeciw ideom romantycznym, zarówno w ich wymiarze politycznym,
jak i światopoglądowym. Już pokolenie pozytywistów warszawskich, które
swój program literacki i społeczno-polityczny stworzyło po klęsce powsta-
nia styczniowego, wystąpiło zdecydowanie przeciwko romantycznym ide-
ałom, uważając je za nierealne i prowadzące naród do zguby. Do takich bo-
wiem konsekwencji prowadził ich zdaniem zarówno tyrteizm, będący wezwa-
niem do przynoszącego zawsze zgubne rezultaty czynu zbrojnego, jak i ro-
mantyczny mesjanizm, sprowadzający się praktycznie do idei cierpienia i bier-
nego znoszenia istniejącego stanu rzeczy. Pozytywiści przeciwstawiali temu
program czynnego sprzeciwu zarówno wobec paraliżującego naród poczu-
cia zwątpienia, jak i nie mającego pokrycia w rzeczywistości złudnego opty-
mizmu. Propagując program pracy organicznej i pracy u podstaw, uważali,
iż zadaniem ich pokolenia jest wypełnianie realistycznego, odpowiedniego
do istniejących możliwości programu rozwoju społecznego i modernizacji
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kraju, zmierzającego do jego rozwoju cywilizacyjnego, od którego ostatecz-
nie zależy przyszłość narodu.

Oczywiście ciążenie romantycznej tradycji przejawiało się na różne spo-
soby w utworach pozytywistów, świadcząc o tym, iż zmagali się oni z jej
siłą, wciąż żywą w świadomości narodowej. W powieści Nad Niemnem Eli-
zy Orzeszkowej pojawia się motyw powstańczej mogiły, w której spoczywa-
ją polegli w jednej z bitew powstania styczniowego żołnierze. Znamienne
jednak, że mogiła, odwiedzana i otaczana opieką przez młodych bohaterów
powieści, traktowana jest jako swoiste sacrum narodowej przeszłości, ale
nie staje się testamentem dla przyszłych pokoleń, jak bywało to traktowane
w romantyzmie2. Można powiedzieć, że Orzeszkowa przesuwa ten element
romantycznej tradycji w sferę zbiorowej świadomości, wyraźnie jednak usu-
wając ją spośród idei mających kształtować przyszłość.

Inaczej wygląda to u Bolesława Prusa — w powieści Lalka główny bo-
hater, Stanisław Wokulski, mógłby być wzorem nowoczesnego, pozytywi-
stycznego bohatera, łączącego pracę dla siebie i dla kraju z wrażliwością
społeczną. Jest jednak jedna skaza w jego portrecie — ów twardy człowiek
interesu pozostaje przecież w głębi duszy romantykiem, kierując się w swym
postępowaniu uczuciem miłości. Cała ta pozytywistyczna otoczka jego dzia-
łań służy w istocie jednemu celowi — zdobyciu ukochanej kobiety i kiedy
celu nie osiąga, porzuca wszystko. Tragedia Wokulskiego jest więc trage-
dią człowieka, którego świadomość na  zawsze ukształtował romantyzm z jego
kultem uczucia i szeroko pojmowanym prymatem ducha nad materią. Jest
też przestrogą przed niszczącymi skutkami, jakie romantyczna postawa przy-
nieść może jednostce.

Jeszcze inaczej postąpił Henryk Sienkiewicz, tworząc „ku pokrzepieniu
serc” swą Trylogię, w której kreuje całą galerię fikcyjnych bohaterów sie-
demnastowiecznej przeszłości, posiadających stereotypowo już romantycz-
ne rysy — straceńcza odwaga, poświęcenie dla wspólnego dobra, wreszcie
miłość, kierująca ich czynami. W przeciwieństwie do uprzednio wymienio-
nych pisarzy, Sienkiewicz świadomie przesuwa tradycję romantyczną w sfe-
rę narodowej mitologii, posługując się nią zarówno do kreowania atrakcyj-
nych elementów fabularnych świata przygody, jak i podbudowywania na-
rodowego samopoczucia Polaków, pozbawionych własnego państwa, wizją
wspaniałej, bohaterskiej przeszłości.

Z romantyczną tradycją, która powoli stawała się już zakrzepłą w ste-
reotypy narodową mitologią, borykał się w swej twórczości Stefan Żerom-

2 Zob. I. Opacki: Rapsod ostatni, rapsod pierwszy. W: Tegoż: „W środku nie-
bokręga”. Poezja romantycznych przełomów. Katowice 1995, s. 173-195.
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ski. Rewizja literackich schematów martyrologii i poświęcenia, dotyczących
powstania styczniowego, pojawia się na kartach jego powieści Wierna rze-
ka i w sposób szczególnie drastyczny w opowiadaniu Rozdziobią nas kru-
ki, wrony, w którym śmierć powstańca pozbawiona jest patosu, odarta —
jak jego trup z odzienia i rzeczy osobistych przez nękanego biedą chłopa
— ze wzniosłości i majestatu. Do jednego z najważniejszych źródeł roman-
tycznej mitologii — okresu napoleońskiego — sięgnął w powieści Popioły,
w której mit Cesarza konfrontowany jest z pełnymi ekspresji obrazami okrut-
nej wojny, w której zatraca swą jednoznaczność nawet pojęcie walki o wol-
ność. Przywołać trzeba tu także twórczość Stanisława Wyspiańskiego, któ-
ry w swych dramatach powracał wielokrotnie w sposób polemiczny do ro-
mantycznej mitologii, ukazując jej anachronizm i potrzebę wyzwolenia się
z niej, nie kryjąc jednak — jak w Wyzwoleniu czy Weselu — iż antyroman-
tyczna przebudowa narodowej świadomości jest zadaniem niełatwym, jeśli
nie wręcz niemożliwym.

Romantyczna tradycja w Polsce ściśle wiązała się ze świadomością na-
rodu zniewolonego, pozbawionego własnego państwa, toteż odzyskanie nie-
podległości po I wojnie światowej musiało rzecz jasna prowadzić do prób
jej całkowicie nowego zdefiniowania i określenia na nowo jej funkcji w  życiu
duchowym narodu. Charakterystyczne były zwłaszcza wyróżniające się
swym radykalizmem wystąpienia futurystów, żądających całkowitego zerwa-
nia z tradycją w imię nowoczesności, toteż głównym celem ich ataku stał
się właśnie romantyzm i dzieła najwybitniejszych jego twórców. Nie ten skraj-
ny nurt decydować miał jednak o obliczu literatury dwudziestolecia między-
wojennego. Charakterystyczny jest przypadek jednego z poetów grupy „Ska-
mander” — Jana Lechonia, który swój debiutancki tom Karmazynowy po-
emat z 1920r. rozpoczął programowym wierszem Herostrates, będącym po-
etyckim protestem przeciwko wszechwładzy romantycznej tradycji. Toteż
sformułowane w tym wierszu wezwanie do wyzwolenia się spod jej dyktatu
jest po prostu wezwaniem do normalności. Pisał Lechoń:

A wiosną – niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę.3

Ten protest przeciwko narzucanemu przez romantyczną tradycję aluzyj-
nemu sposobowi lektury tekstów literackich, każącemu czytać „pomiędzy
wierszami”, a w każdym nawet obrazie natury dopatrywać się symbolicznej
wymowy, nie stracił przecież na aktualności w ciągu następnych dziesię-
cioleci. Wbrew pozorom bowiem, pomimo odzyskanej w 1918r. niepodległości,
takie odczytanie romantycznej tradycji, zwłaszcza w jej mesjanistycznych
kontekstach, pełniło w okresie całego dwudziestolecia międzywojennego rolę

3 J. Lechoń: Poezje zebrane. Opr. R. Loth. Toruń 1995, s. 26.
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instrumentalną, jako rodzaj swoiście pojmowanego wychowania patriotycz-
nego. Świadczą o tym wymownie ówczesne programy i podręczniki szkol-
ne, w których teksty literackie z epoki romantyzmu pod tym właśnie kątem
były dobierane i komentowane. A twórczość samego Lechonia z lat póź-
niejszych stanowić może doskonały przykład, jak trudno było poecie uwol-
nić się od tych romantycznych pojęć i mitów.

Oczywiście wybuch II wojny światowej, która przyniosła ponowne za-
grożenie bytu Polaków nie tylko w wymiarze kulturowym, ale także fizycz-
nym, na nowo ożywił tyrtejski wymiar tradycji romantycznej, a następujący
po nim ponad czterdziestoletni okres komunistycznej „półwolności” dopro-
wadził do sytuacji, w której tradycja ta stawała się swoistą bronią zarówno
dla władzy, próbującej narzucić społeczeństwu nową mentalność, jak i dla
broniącego swej tożsamości narodu. O ile więc manipulowanie cytatami
z dzieł wielkich romantyków przekonywać miało w intencji dysponentów kul-
tury, iż Polska Ludowa jest państwem spełniającym marzenia pokoleń dobi-
jających się wolności, to dla społeczeństwa tradycja ta stawała się nie tyl-
ko obszarem wolności, ale pełniła znów rolę języka aluzji, sprawiającego, że
dzieła sprzed ponad wieku brzmiały aktualnie. Przykładem takiego odbioru
literatury romantycznej może być słynna inscenizacja Dziadów Mickiewi-
cza, wystawiona przez Kazimierza Dejmka i zdjęta przez cenzurę w marcu
1968r., kiedy to padające ze sceny kwestie widownia przyjmowała jak ko-
mentarze do ówczesnej rzeczywistości.

Pora więc na pytanie, czy romantyzm ma dziś szansę utrzymania swej
pozycji żywej tradycji narodowej, przemawiającej do kolejnych pokoleń i ok-
reślającej w jakimś stopniu ich świadomość?

Wydarzenia ostatniego dziesięciolecia spowodowały, że zarówno kanon
tyrtejsko-martyrologiczny odbioru literatury, jak i mesjanistyczny, stał się
nie tylko anachroniczny i daleki od codzienności współczesnego człowie-
ka, ale wręcz niezrozumiały dla młodego pokolenia. Doświadczenia pokole-
nia romantyków, tak czytelne dla odbiorców wieku XIX, a później w cza-
sach wojny i komunistycznej dyktatury, stają się dziś coraz bardziej odległe
od pojęć współczesnego społeczeństwa. Jeśli więc próbujemy zastanawiać
się nad szansami romantyzmu na przyszłość, to wypada szukać w jego ob-
rębie takich wartości, które mogą być atrakcyjne i żywe także dla świata
dzisiejszego i przewidywalnej przyszłości.

Podkreślić trzeba w tym miejscu zasadniczą dwoistość odbioru literatu-
ry dawnych epok — zarówno w kontekście historycznym, jak odbierać musi
ją np. historyk literatury, ale i w kontekście własnych, aktualizujących ją
doświadczeń życiowych czytelnika. O ile ten pierwszy typ lektury pozosta-
je czymś zasadniczo niezmiennym, to w drugim przypadku każde pokolenie
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ma swoje własne odczytanie dzieł literackich, niejako samo buduje  ich zna-
czenia.4

Niewątpliwie czynnikiem sprzyjającym żywej recepcji literatury roman-
tycznej wydaje się być pewne podobieństwo epoki, w której ona wyrasta-
ła, i czasów dzisiejszych. Rzecz w tym, iż romantyzm narodził się jako odpo-
wiedź na wyzwanie niesione przez historię, która gwałtownie wtargnęła w ży-
cie społeczeństwa Europy schyłku XVIII i początków XIX wieku. Począw-
szy od rewolucji francuskiej, poprzez epokę napoleońską aż po czasy ogar-
niających cały kontynent w okresie Wiosny Ludów ruchów wolnościowych
i narodowowyzwoleńczych, człowiek ówczesny stawał wobec świata nie tyl-
ko zmieniającego się w niespotykanym przedtem tempie, ale i nieprzewidy-
walnego w dalszym biegu jego przemian. Nietrudno dostrzec analogię z na-
szymi czasami, na których niezatarte piętno odbiły najpierw dwa przeciw-
stawne nurty totalitaryzmu, aby wreszcie obłędnym eksperymentom prowa-
dzonym na człowieku i społeczeństwie kres położyła w 1989r. Jesień Ludów
w Europie Środkowej i Wschodniej.

Ale analogia ta ma przecież także swoje głębsze, filozoficzne podstawy.
Romantyzm wyrastał z konfrontacji człowieka ze światem, który wbrew opty-
mistycznym, lecz złudnym nadziejom epoki oświecenia okazywał się wyzbyty
racjonalnych podstaw, nie dając się sprowadzić do szeregu formuł mają-
cych wyjaśnić całą jego istotę. Światopogląd romantyzmu stanowił wyrazi-
stą manifestację przekonania, iż — w odróżnieniu od oświeceniowych am-
bicji poznania raz na zawsze niepodważalnych prawd, które złożyć się miały
na monumentalny gmach ludzkiej wiedzy, pełnej i skończonej — nasza wie-
dza będzie zawsze tylko fragmentaryczna i niepełna, a sam proces pozna-
wania nigdy się nie skończy. Z przekonania tego wynikała konieczność przy-
jęcia postawy otwartej wobec świata, nie skrępowanej dogmatycznym my-
śleniem, zamykającym się w kręgu uznanych naukowych prawd i gotowych
recept.

Czyż nie rzuca się znów w oczy analogia z pojawiającą się nieraz u schyłku
minionego wieku nutą rozczarowania nauką i postępem, który przeobraża-
jąc dogłębnie nasze życie, nie okazał się jak dotąd cudownym remedium na
wszystkie kłopoty ludzkości, przekonując dowodnie, iż problemy ludzkiej
egzystencji nie dają się sprowadzić do kwestii materialnych, zdrowia, dłu-
gości życia itp.? Czyż i my nie przekonujemy się na co dzień, iż problem
Fausta z dramatu Johanna Wolfganga Goethego jest w istocie problemem
ponadczasowym, gdyż poszukiwanie sensu życia i rozczarowania należą do

4 Sytuację taką w kategoriach semiotycznych opisuje U. Eco: Nieobecna struk-
tura. Warszawa 1996, s. 113-115.
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samej istoty ludzkiej osobowości? I czy obserwowane w końcu XX wieku
antyracjonalne ruchy typu New Age i zainteresowania problematyką ezo-
teryczną, widoczne chociażby w zalewie tego typu publikacji, nie stanowią
właśnie symptomu poczucia zagubienia współczesnego człowieka, który ko-
rzystając ze wszelkich dobrodziejstw najnowszych osiągnięć nauki i tech-
niki, żyjąc w obrębie społeczeństwa informatycznego, coraz mniej rozumie
z otaczającej go rzeczywistości?

Takie widzenie romantyzmu jako formacji kulturowej, w której swój re-
zonans uzyskać mogą problemy dzisiejszego człowieka, wymaga oczywiście
jego zasadniczej reinterpretacji. Dotychczasowy sposób lektury romanty-
zmu, utrwalany przez ponad półtora wieku, nie jest przecież jedynym możli-
wym, co więcej — wydaje się on ogromnym zubożeniem wielowarstwowej
i kryjącej bogactwo potencjalnych odczytań kultury tej epoki. Na równi z pra-
gnieniem wyzwolenia się narodów u źródeł romantyzmu tkwiło bowiem dot-
kliwie przeżywane przez pokolenie urodzone na przełomie XVIII i XIX stu-
lecia poczucie braku sensu własnego życia, zmuszające do poszukiwania
go w nauce i religii, w filozofii i sztuce, w miłości i poświęceniu sprawie
wolności narodu. I to właśnie zmaganie się z problemami egzystencjalnymi,
tak samo ważnymi i trudnymi dla człowieka z początku XIX wieku, jak i dla
nas, żyjących w początkach trzeciego tysiąclecia, wydaje się być najważ-
niejszą wartością literatury romantyzmu, atrakcyjną i dla dzisiejszego czy-
telnika. Co więcej, tak przecież można czytać dziś wszystkie dzieła, których
lektura utrwaliła się dotąd tylko w kanonie tyrtejsko-martyrologicznym, jak
np. Konrad Wallenrod i Dziadów część III Adama Mickiewicza czy Kor-
dian Juliusza Słowackiego. Z jednej strony przynoszą one pytania o sens
dziejów, kreśląc historiozoficzne wizje, mające stanowić próbę odpowiedzi
na dręczące i nas pytania o logikę i przewidywalność historii, o jej teleolo-
giczny wymiar czy też o uznanie jej przypadkowości i chaotycznego cha-
rakteru. Z drugiej — można je czytać jako ukazujące egzystencjalne proble-
my jednostki w ekstremalnej sytuacji, bo taki charakter miały wszelkie dyle-
maty moralne wynikające z uwikłania pomiędzy poczuciem obowiązku wo-
bec własnego narodu a wiernością wobec norm etycznych. W tych zamknię-
tych w konkretne historyczne ramy przypadkach dostrzec więc możemy także
wymiar uniwersalny i ponadczasowy.

Wreszcie zwrócić warto uwagę na jeszcze jeden aspekt romantyzmu, is-
totny w kontekście rodzącej się zjednoczonej Europy ojczyzn. U podstaw
tego prądu leżała bowiem idea wolnościowa, kryjąca w sobie nie tylko ha-
sła niepodległości państwowej narodów, ale i społecznego liberalizmu. Kryła
się w tym nie tyle tolerancja, ale wręcz nakaz poszanowania odrębności kul-
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turowej społeczeństw lokalnych, która traktowana była jako wartość sama
w sobie.

Z drugiej strony — w całym romantyzmie widoczne jest poczucie wspól-
noty całej ludzkości. Symbolem tego stała się dla romantyków postawa
George’a Gordona Byrona, który udał się do Grecji z myślą o czynnym włą-
czeniu się tam w walkę o niepodległość. Z kolei w Polsce podczas powsta-
nia listopadowego zrodziło się wymyślone przez romantycznego historyka
i polityka — Joachima Lelewela — hasło „Za Waszą i naszą wolność”,
a w obfitej twórczości lirycznej i pieśniowej, jak i publicystyce tego czasu
dominowało hasło wolności jako wspólnej sprawy wszystkich ludów. Po-
dobną perspektywę miał też romantyczny mesjanizm, choć pozornie ekspo-
nujący rolę jednego narodu jako „wybranego”, to przecież nie wbrew in-
nym, lecz w imię wspólnoty całej ludzkości. Mesjanizm, dopatrując się ana-
logii pomiędzy losami Polski i Chrystusa, dostrzegał w cierpieniu i śmierci
siły zbawiające innych — był więc swego rodzaju mistyczną wersją cyto-
wanej już dewizy „Za Waszą i naszą wolność”, wykraczającą już poza ramy
czysto polityczne.

Zacytujmy na koniec jakże współcześnie brzmiącą dziś myśl największe-
go polskiego poety romantycznego. Napisał Adam Mickiewicz w wierszu
Do Joachima Lelewela słowa, które genialnie określają wielowarstwowy
charakter poczucia tożsamości obywatela jednoczącej się Europy:

A tak gdzie się obrócisz, z każdej wydasz stopy,
Żeś znad Niemna, żeś Polak, mieszkaniec Europy.5

Jacek Lyszczyna — doktor habilitowany, adiunkt w Zakładzie Historii
Literatury Oświecenia i Romantyzmu Instytutu Nauk o Literaturze Pol-
skiej Uniwersytetu Śląskiego. Jest członkiem Komisji Historycznoliterac-
kiej PAN — Oddział w Katowicach oraz Asociación Española de Semióti-
ca. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół literatury romantycz-
nej, wybranych zagadnień z zakresu teorii literatury, a także twórczości
poetów polskich na Śląsku w wieku XIX. Jest autorem książek: Twórczość
poetycka Maurycego Gosławskiego (1994), Poeta szczęsnej ziemi, ks. Nor-
bert Bonczyk (1994), Księdza Antoniego Stabika podróże i książki (1998),
Pielgrzym w kraju rozkoszy. O poezji Konstantego Gaszyńskiego (2000).
Jest także autorem słownika pt. Literatura polskiego romantyzmu i współ-
autorem (wraz z M. Piechotą) Słownika Mickiewiczowskiego.

5 A. Mickiewicz: Dzieła. T. I. Wiersze. Opr. Cz. Zgorzelski. Warszawa 1993,
s. 144.
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Ireneusz Opacki

Romantyczna. Epopeja. Narodowa. Z epilogiem?

1
Wykąpano już Pana Tadeusza w tylu hektolitrach uczonego atramentu,

krzywdy mu nadmiernej nie czyniąc — że dolanie do tej kąpieli jeszcze kilku
kropli nie jest mu w stanie zaszkodzić. A temat podjąć warto, szczególnie
w aspekcie genologicznego charakteru poematu, w końcu decydującego
o hierarchii zawartych w nim problematyk. Epopeja czy nie epopeja? A jeśli
epopeja — to w jakim sensie? Spór bowiem o charakter genologiczny Pana
Tadeusza zawisł w punkcie dość dziwnym, w punkcie zupełnego w zasadzie
„rozmycia” oblicza genologicznego utworu. Uznawany tradycyjnie za „pol-
ską epopeję narodową” — od początku niemal był w tym zakresie kwestio-
nowany. W końcu Kazimierz Wyka określił go jako „sumę gatunków”, wy-
liczając dość długą ich listę1 — którą Stefania Skwarczyńska wydatnie wzbo-
gaciła, zamieniając określenie „suma gatunków” na „wieloaspektowość ga-
tunkową”2. Odnalazła w Panu Tadeuszu „obfity rejestr [...] gatunków lite-
rackich [...]; metryka jednych jest starodawna jak metryka eposu, baśni, po-
ematu dydaktycznego, poematu opisowego, sielanki miłosnej, innych młod-
sza, jak utopii, poematu heroikomicznego, poematu obyczajowego, gawę-
dy, innych wreszcie najmłodsza, jak poematu heroi-heroicznego, poematu
autobiograficznego”3. Dorzuci tu jeszcze Skwarczyńska powieść historycz-
ną i obyczajową, odę „na obraz”, Zofia Stefanowska doda „pamiętnik do-

1 Zob: K. Wyka: Pan Tadeusz. T. I. Studia o poemacie. Warszawa 1963, s. 44
i nast.

2 S. Skwarczyńska: Na marginesach „Pana Tadeusza”. W: Tejże: Mickiewi-
czowskie „powinowactwa z wyboru”. Warszawa 1957, s. 601 i nast.

3 Tamże, s. 663.
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mowy”4 — i wolno mieć nadzieję, że lista jest wciąż otwarta dla dalszych
uzupełnień. Pożytki tej listy są oczywiste: wskazuje ona na wewnętrzne bo-
gactwo i złożoność struktury poematu.

To jednak, charakterystyczne dla niedawnej fazy badań, dążenie do uka-
zania wewnętrznego bogactwa genologicznego Pana Tadeusza doprowa-
dziło w istocie do zamazania jego genologicznej wyrazistości. Skwarczyń-
ska stwierdziła, że „każdą z nich (tj. koncepcji gatunkowych — I.O.) w pełni
poeta zrealizował, wiążąc wszystkie ze sobą wewnętrznie” — co stworzyło
sugestię ich równoprawnego splotu. Co prawda, starała się określić gatun-
kową tendencję dominującą, podporządkowującą sobie ten nader różnobarw-
ny splot — ale nie wypadło to ani przekonywająco, ani zdecydowanie. Ten-
dencja dominująca również okazała się splotem, tyle że mniej złożonym: „czo-
łowym aspektem gatunkowym Pana Tadeusza jest aspekt poematu heroi-
heroicznego o b o k  aspektu poematu obyczajowego”5. Tak czy inaczej —
epopeiczność została odsunięta zdecydowanie na plan dalszy, nie miesz-
cząc się nawet w głównym splocie.

Powstał więc pewien kłopot z utartym w tradycji określeniem Pana Ta-
deusza jako „epopei narodowej”. I w ujęciu obojga badaczy — Wyki
i Skwarczyńskiej — termin ten zmienia swoje znaczenie w odniesieniu do
poematu Mickiewicza. W istocie rzeczy przestaje być terminem genologicz-
nym, określającym gatunek o określonych cechach konstytutywnych. Sta-
je się natomiast terminem aksjologicznym, wartościującym6, określającym nie
cechy gatunkowe utworu, ale jego uznaną przez naród r a n g ę . W takim
rozumieniu Pan Tadeusz nie jest epopeją „sam przez się”, dzięki swoim ce-
chom gatunkowym. Natomiast epopeją s i ę  s t a j e  dzięki temu, że za
takową uznał go naród w swoistym „referendum” wielu dziesięcioleci7.

Oczywiście: przy takim rozumieniu terminu „epopeja” można było Pana
Tadeusza za nią uważać, podważając równocześnie jego epopeiczność ro-
zumianą genologicznie, a nawet „rozmywając” jego genologiczną wyrazi-
stość, ujmując go jako „sumę gatunków” mniej lub bardziej równoprawnych
w konstrukcji poematu. Tym bardziej, że romantyzm rozchwiał kategorie
genologiczne, wymieszał je — a i pojęcie epopei w dużej mierze poszerzył

4 Z. Stefanowska: Pamiętnik domowy w „Panu Tadeuszu”. W: Mickiewicz.
Sympozjum w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Lublin 1979.

5 S. Skwarczyńska: Na marginesach „Pana Tadeusza”..., s. 664.
6 O takim rozumieniu terminu — zob.: M. Maciejewski: Sławianie — synowie

sławy. (Epos jako wartość). W: Tegoż: Poetyka–gatunek–obraz. Wrocław 1977.
7 K. Wyka, Pan Tadeusz..., s. 40.
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poza tradycyjne rygory gatunku, nawet poza literaturę8. To wikłało jasność
rozeznań.

Wikłało tym mocniej, że przedmickiewiczowska tradycja gatunku epope-
icznego, zarówno w praktyce, jak i — jeszcze silniej — w teorii była nie-
zwykle sformalizowana i skostniała, odwołująca się jako do „twardej nor-
my” do wzorca starożytnego, przede wszystkim homeryckiego. Gatunek
w sądach teoretyków jakby zastygł, została mu niemal odebrana naturalna
możliwość ewolucji. Z takim wzorcem konfrontowany Pan Tadeusz ujaw-
niał liczne odmienności — toteż Wyka słusznie domagał się „poruszenia”
teorii gatunku9, uwzględnienia czynnika ewolucyjnej, historycznej zmienno-
ści, rozluźniającej sztywne karby sformalizowanego, ponad historię unie-
sionego wzorca Homera. W świetnym wywodzie przeprowadził taką próbę
zrekonstruowania odmiennej od tego wzorca, zgodnej z „duchem” roman-
tyzmu, mickiewiczowskiej koncepcji epopei. Nie poszedł jednak w kierunku
„narodowości”, ale w kierunku „ludowości”, dokonując zresztą szeregu od-
krywczych komentarzy interpretacyjnych w tym zakresie10. W efekcie jed-
nak wyprowadził poemat Mickiewicza ku horyzontom „ludowej” epopei sło-
wiańskiej, mocno przytłumiając jego stricte narodową problematykę; w dużej
mierze tłumaczy to zresztą czas, w którym Wyka pisał swoją książkę11.

Ludowa więc — czy narodowa? Epopeja — czy „suma gatunków”?
Wbrew ostrości tu postawionych pytań — odpowiedzi nie mogą się wy-
kluczać: w romantyzmie nie może dziwić ani ludowość, ani mieszanina ga-
tunków literackich, związane z „naturalnymi” skłonnościami tego prądu. Cho-
dzi natomiast o rozkład akcentów w tych pytaniach, o obowiązującą w po-
emacie hierarchię wymienionych w pytaniach sfer utworu. O to, które utwór
„organizują” — a które są w nim „organizowane” przez sferę dominującą.

2
Jedną z najistotniejszych spraw, jaką rozbiory postawiły przed Polaka-

mi, był nie tylko fakt rozszarpania państwa polskiego między państwa za-

8 Np. Z. Krasiński jako epopeję określał Balladynę Słowackiego. Zob.: J. Sło-
wacki: Balladyna. M. Bizan, P. Hertz: Głosy do „Balladyny”. Warszawa 1970, s.
232. Szerzej o tych sprawach pisze M. Piechota: Żywioł epopeiczny w twórczości
Juliusza Słowackiego. Katowice 1993, s. 43 i n.

9 K. Wyka: Pan Tadeusz..., s. 46 i n.
10 Tamże, s. 73 i n.
11 Były to lata pięćdziesiąte, w których „ludowość” stanowiła kategorię niemal

„magiczną” w historii i teorii literatury, kształtowanych przez ówczesną wersję me-
todologii marksistowskiej. W dalszych rozdziałach swojej monografii Wyka zresztą
bardzo znacznie osłabia tę kategorię w Panu Tadeuszu, na ogół od niej stroniąc.
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borcze, ale przede wszystkim związane z nim zakwestionowanie istnienia na-
rodu polskiego. Dotychczasowe bowiem pojęcie narodu związane było
z przynależnością państwową, poniekąd pokrewne dzisiejszemu pojęciu „oby-
watelstwa”12. W tej płaszczyźnie rozbiory przynosiły konsekwencje drama-
tyczne: niejako „likwidowały” naród polski, nie tylko odbierały podstawy
tożsamości, ale narzucały tożsamość obcą, związaną z państwem zaborczym.
Dramatyczna formuła Albertrandiego, odnotowująca jego reakcję na wia-
domość o dokonaniu rozbioru Polski, jest skrajną konsekwencją takiego wła-
śnie rozumienia pojęcia narodu: „Imię narodu polskiego w rzędzie narodów
przekreślone widzimy [...] w obcą narodów bryłę przelany”13. Podobnie —
Potocki: „Nie mówię już o przeszłej Polsce i Polakach. Znikło już i to pań-
stwo, i to imię [...]. Każdy z przeszłych Polaków ojczyznę sobie obrać powi-
nien”14.

Polacy jednak nie bardzo chcieli zadośćuczynić postulatowi Potockie-
go, który ogłosił się „na zawsze Rosjaninem”; spróbowali zachować tożsa-
mość i odrębność narodową — bez własnego państwa, wchłoniętego przez
zaborców. By tego dokonać — trzeba jednak było zmienić kategorie myśle-
nia o narodzie, trzeba było zmienić pojęcie narodu, oderwać je od państwa.
Toteż Mochnacki napisał: „Ściśle rzecz biorąc: naród nie jest to zbiór ludzi
zamieszkałych na przestrzeni określonej pewnymi granicami. Ale raczej istotą
narodu: jest to zbiór wszystkich jego wyobrażeń, wszystkich pojęć i uczuć
odpowiadających religii, instytucjom politycznym, prawodawstwu, obycza-
jom, a nawet będących w ścisłym związku z położeniem geograficznym, kli-
matem i innymi warunkami empirycznego bytu”15. „Wszystkich pojęć

12 J. Szacki (Ojczyzna, naród, rewolucja. Warszawa 1962) przytacza tu sąd
R.R. Pa1mera: „Nie jest to Volk zespolony przez wspólnotę rasy lub kultury [...].
Jest to ciało stwarzane przez jednostki jako obywateli; [...] łączą je nie rasa, język
czy historia, lecz prawa i uprawnienia. [...]. Są oni »obywatelami«” (s. 39). Pisze
dalej, że „miano narodu rozciągało się [...] na ogół mieszkańców danego kraju”, zaś
charakterystyka tak pojętego narodu „sprowadzała się najczęściej do danych z za-
kresu prawodawstwa i geografii” (s. 39), dotyczyła więc — podkreślmy — zakre-
su „państwa”, ustroju i terytorium, wyznaczników „obywatelstwa”. Zmieni się
pojęcie narodu w romantyzmie, w którym wystąpi ono „z reguły w ścisłym po-
wiązaniu z zagadnieniami tradycji [...]. Naród będzie tu wspólnotą przede wszy-
stkim h i s t o r y c z n ą, nie zaś, (lub nie tylko) wspólnotą tworzonych dopiero
praw, rządów” (s. 41).

13 Cyt. za: J. Pachoński: Jeszcze Polska nie zginęła. Gdańsk 1972, s. 64-65.
14 Tamże, s. 64.
15 M. Mochnacki: O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym. Łódź 1985,

s. 66.
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i uczuć”... Z terenu więzi politycznych przenosimy się na teren „kultury du-
chowej”, z terenu „państwa” — na teren „charakteru narodowego”.

Gdy Mochnackiego definicję narodu „przyłoży się” do Pana Tadeusza
nietrudno zauważyć, że Mochnacki sporządził w niej wcale dokładny „spis
materii”, z której Mickiewicz ułożył świat swojego poematu, aż po wpisanie
jej w „klimat i inne warunki empirycznego bytu”. Ułożył, pilnie dbając o za-
akcentowanie jej odrębności i specyfiki: wszak gdy Tadeusz wysławia pięk-
no krajobrazu polskiego, czyni to w opozycji do krajobrazu włoskiego, chwa-
lonego przez Hrabiego. A gdy Podkomorzy peroruje o obyczajach polskich
— czyni to w opozycji do obyczajów francuskich; odmienność tego więc,
co polskie, ujawnia się w konkretach i jak na dłoni.

Mochnacki przy tym traktował literaturę narodową jako warunek koniecz-
ny dla uzyskania przez naród samoświadomości, uzmysłowienia sobie swo-
jej tożsamości i odrębności. Pisał: „[...] naród jedynie tylko w literaturze ma
swoją refleksję”16. „To wyrażenie ducha, to wyciągnienie myśli spólnej na
jaśnią, ta ogólna masa wszystkich razem wyobrażeń i pojęć, cechujących
narodu istotę, stanowią literaturę tego narodu”17. Właśnie w literaturze na-
ród „ma to uznanie samego siebie w swoim jestestwie”; jeśli tego nie ma –
„jest tak, jakby go wcale nie było”18. Poemat Mickiewicza jawi się niemal
jak skonkretyzowana artystycznie odpowiedź na teoretyczne postulaty
Mochnackiego.

Tym bardziej, że Mochnacki traktował literaturę narodową jako „wycią-
gnienie myśli s p ó 1 n e j  na jaśnią”. Poemat zaś Mickiewicza szczególną
wagę przywiązuje do scen i zachowań się właśnie zbiorowych — od uczt,
grzybobrania i polowania przez zajazd aż po zrękowiny, w czasie których
koncert Jankiela wyzwala reakcje zbiorowe, by finalnym akordem Mazurka
Dąbrowskiego ogarnąć wszystkich, wydobywając „myśl spólną na jaśnią”
w chóralnym okrzyku. Ale tu już wkraczamy na teren innego zagadnienia.

3
Fakt, że bohaterem rzeczywistym poematu Mickiewicza jest zbiorowość

— ma swoje uzasadnienie w romantycznej teorii narodu, zasadzającej się
właśnie na „myśli spólnej”. W świetle tej teorii — Pan Tadeusz jest poema-
tem „narodowym”. Bohater zbiorowy nasuwa wszakże również skojarzenie
z epopeją. Czy jest Pan Tadeusz więc także epopeją — poematem, realizu-
jącym konstytutywne cechy gatunku? Euzebiusz Słowacki pisał: „Równie

16 Tamże, s. 67.
17 Tamże, s. 66.
18 Tamże, s. 66, 67.
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istotnym jest warunkiem, aby sprawa, mająca być rzeczą epopei, była wiel-
ką i ważną. Poeta wybrać powinien takie zdarzenie, które by w dziejach ludz-
kich znakomitą stanowiło epokę, a przez to interesowało cały rodzaj ludzki
albo przynajmniej całe szczególne narody”19. Ponieważ wskazaliśmy, że mamy
do czynienia z poematem narodowym — na tej perspektywie poprzestań-
my. Czy jest w Panu Tadeuszu takie zdarzenie, które stanowi „epokę” w życiu
narodu? „Stanowi” — to znaczy „ustanawia”, tak jak się „stanowi” np. pra-
wa? Zdarzenie, które — posłużmy się określeniem Józefa Korzeniowskie-
go20 — charakteryzuje „epokę pierwiastkową”, a więc albo początek jakiejś
zbiorowości, albo taki przełom, że zbiorowość rozpoczyna jakby nowe ży-
cie, w nowym kształcie? Zdarzenie — epopeiczne?

Banałem stało się już wskazanie na rolę epitetu „ostatni” w poemacie,
sygnalizującego przełom: odchodzenie jednej formacji ustrojowej, nadcho-
dzenie w jej miejsce innej. To bardzo silny sygnał „przełomowości zdarze-
nia”. Wydaje się wszakże, że w istocie rzeczy owa „przełomowość” w innej
nieco perspektywie przebiega.

Gdzieś tam przetaczają się ogromne fronty wojen napoleońskich, decy-
duje się „sprawa polska”, trwa niewola. A tu — trwa spór między dwoma
rodami, doprowadzający do nieuchronnego etapu takiego rodowego spo-
ru: do zajazdu. Rozumiemy: ta społeczność nie jest jeszcze społecznością
n a r o d o w ą. To jeszcze społeczność r o d o w a, społeczność, w której
r ó d  stanowi wartość największą. Toteż w czasie, gdy Robak przygotowu-
je powstanie narodowe — zwycięża idea rodowego zajazdu. Górą rody! Górą
— zajazd, symbol rodowych waśni!

Tylko, że to — „o s t a t n i  zajazd na Litwie”. Zajazd, w trakcie którego
następuje zasadniczy dla tego poematu, dla ukazanej w nim zbiorowości —
przełom. Oto zjawia się trzeci uczestnik: oddział rosyjski; zaczyna się bitwa.
Zwaśnione stronnictwa rodowe łączą się, zapominają o sporze, znika dzie-
ląca społeczność mentalność rodowa. Wkracza — mentalność narodowa,
przekreślająca tamte, wewnętrzne waśnie, jednocząca skłócone rody — prze-
ciw n a r o d o w e m u  wrogowi21. Od rodów — do narodu: taki przełom
następuje w efekcie zajazdu, finalizującego się walką ze wspólnym wrogiem.
Ciąg dalszy wydarzeń jest już tylko konsekwencją tego: zrękowiny Tade-
usza i Zosi, legiony Dąbrowskiego, podniesienie chłopów do godności
członków narodu. Ten ostatni gest, jednoczący wszystkich we
w s p ó 1 n ą  gromadę — staje się udziałem Tadeusza. Może dlatego Mic-

19 E. Słowacki: Prawidła wymowy i poezji. Warszawa 1833, s. 263.
20 J. Korzeniowski: Kurs poezji. W: Tegoż: Dzieła. T.12. Warszawa 1873, s. 69.
21 Zob. J. K1einer: Mickiewicz. T.2. Lublin 1948, s. 366.
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kiewicz nazwał poemat jego imieniem? Bo ten właśnie gest dopełnił naro-
dowego kształtu rozbitej dotychczas społeczności?

Do zajazdu, paradoksalnie zmieniającego się w swoje przeciwieństwo,
nie było w tym poemacie narodu, były rody. Był — posłużmy się znów for-
mułą Mochnackiego — „tylko zbiór ludzi zamieszkałych na przestrzeni okre-
ślonej pewnymi granicami, którzy jeszcze moralnego ogółu nie składają...”22.
Niespodziewanie zakończony zajazd staje się w poemacie Mickiewicza „zda-
rzeniem epopeicznym”, zmieniającym mentalność ukazanej w nim zbiorowo-
ści, nadającym jej zupełnie nową jakość: ponadrodową, narodową. Nie dar-
mo uwydatnił jego rolę Mickiewicz, umieszczając w podtytule.

Poemat zaś — utkany z tworzywa, które Mochnacki skatalogował w swo-
jej, romantycznej definicji „istoty narodu” — w tej właśnie, narodowej war-
stwie problematyki realizuje konstytutywny rys gatunku epopei: „zdarzenie
epopeiczne”, które stanowi o ważnym przeobrażeniu zbiorowości. Przeobra-
żeniem tym jest dojście owej zbiorowości do samoświadomości narodowej,
przełamującej mentalność rodową. I właśnie w zdarzeniu epopeicznym, prze-
łomowym — kulminuje się problematyka narodowa. Od tej strony ujrzany
poemat Mickiewicza — jest romantyczną epopeją narodową w sensie ści-
słym.

Romantyczną również w tym sensie, że zgodną z fundamentalnym ry-
sem romantycznego ujęcia świata. Znów odwołajmy się do Mochnackiego,
który tak to romantyczne widzenie świata eksplikował: „Powiedziałem, że
sami dla siebie s t a j e m y  s i ę, (...) a zatem nie od razu przychodzimy
do tego punktu, ale powoli, z czasem, w czasie. (...) siebie samych od razu
nie poznajemy (...). Natura działa bezprzestannie: wszystko co zewnątrz nas
postrzegamy, d z i e j e  s i ę,  s t a j e  s i ę,  a l b o  s t a ł o  s i ę,
czyli przyszło do skutku przez działanie. Każde zjawisko w przyrodzeniu,
każde f a k t u m  jest sumą poprzednich o p e r a c j i”23. Świat jest widzia-
ny więc procesualnie — albo jako „stawanie się rzeczy”, albo jako rzecz,
która jest zapisem swojego „stawania się”, ujmowana jako „suma poprzed-
nich operacji”. W Panu Tadeuszu — Mickiewicz ukazał właśnie s t a w a -
n i e  s i ę  narodu, dochodzenie do mentalności narodowej — od mental-
ności rodowej.

I chyba rację miał Kleiner, wskazując, że rozpoczynanie Pana Tadeusza
od inwokacji — jest poważnym sygnałem gatunkowym, wskazującym na
epopeiczność utworu24. Takich „formalnych” sygnałów — aluzyjnych wzglę-

22 M. Mochnacki: O literaturze polskiej..., s. 67.
23 Ibidem, s. 78.
24 J. K1einer: Mickiewicz..., s. 236-237.
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dem tradycyjnego wzorca homeryckiego — jest w poemacie więcej — raz
po raz przypomina o swoim gatunku: a to uroczystymi apostrofami do drzew
litewskich, a to poprzez anagnorismos (ksiądz Robak!), a to poprzez nawią-
zanie do zwyczajowego dla poetyki epopei opisu tarczy bohatera... Są to
konstytutywne elementy poetyki gatunku, w tej w każdym razie tradycji,
którą zastał Mickiewicz. I tu również przejawia się, w tych drobiazgach kon-
strukcyjnych, narodowość epopei Mickiewicza: zostały one unarodowio-
ne, spolszczone. Jeśli inwokacja — to do Ojczyzny, wypowiadana poetyc-
ką formułą, zakorzenioną w początkach polskiej poezji narodowej, w Kocha-
nowskim: Szlachetne zdrowie... A jeśli do bóstwa, jak chce tradycja epope-
iczna — to do Matki Boskiej zobaczonej w kulcie narodowym, Częstochow-
skiej i Ostrobramskiej, co dodatkowo podkreśli poeta w objaśnieniu... A jeśli
pokryta malowidłami tarcza Achillesa czy Eneasza — to zamieniona na szla-
checki „arcyserwis” Wojskiego, zamalowany scenami specyficznie polskie-
go sejmikowania...25 To samo dotyczy konstrukcji językowej. Mamy w po-
emacie podniosłe apostrofy, „homeryckie” porównania. Równocześnie jed-
nak język narracji i wypowiedzi postaci nasyca się stylem potocznym szla-
checkiej gawędy, owego „arcypolskiego” gatunku literackiego, stylem na-
cechowanym etnicznie i niemal niemożliwym do ekwiwalentnego przekładu
na język obcy, stylem w okresie romantyzmu manifestacyjnie „narodo-
wym”26.

Romantyczna epopeja narodowa. Zakończona — co w polskiej literatu-
rze romantycznej raczej rzadkie — happy endem: „I ja tam z gośćmi byłem,
miód i wino piłem”... Na pewno?

4
Ta pogodna formuła niepokoi swoją baśniowością, dawno i najoczywi-

ściej już dostrzeżoną27. Niepokoi nie tylko dlatego, że zderza się dość jed-
nak kontrastowo z realistycznym wystylizowaniem ksiąg poematu, jakby de-
zawuując iluzję ich realistycznej „prawdziwości”, prawdziwości opisanego
w nich świata. Niemal wprost ujawnia to finał końcowej formuły: „A com
widział i słyszał w księgi umieściłem”. Jak to: to przez tych długich ksiąg

25 Zob. tamże, s. 387-388.
26 O gawędowości Pana Tadeusza — zob. Z. Szmydtowa: Czynniki gawędowe

w poezji Mickiewicza. W: Tejże: Rousseau — Mickiewicz. Warszawa 1961, s. 276
i n.; Poetyka gawędy. W: Tejże: Studia i portrety. Warszawa 1969, s. 339-340. O roli
gawędy w perspektywie „narodowości” zob. M Maciejewski: Gawęda jako słowo
przedstawione. W: Tegoż: Poetyka–Gatunek–Obraz. Wrocław 1977, s. 33-34.

27 Zob. J. Kleiner: Mickiewicz..., s. 396; K. Wyka: Pan Tadeusz..., s. 59-60.
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dwanaście nie mieliśmy do czynienia z relacją narratora-świadka wydarzeń?
To w tych księgach mieści się całkiem coś innego — to, co „zobaczył” i „usły-
szał” przy biesiadnym stole? Gawędowo-baśniowe opowiastki? To jednak
trochę niepokoi, ten sygnał dezawuacji iluzji prawdy świata. Zawisa on jak-
by w stanie „niepewności” co do swojego statusu. Prawda? Bajęda?

I tak docieramy do wciąż nie dającej się rozstrzygnąć — tu też nie po-
dejmiemy takiej próby — sprawy tzw. Epilogu, odnalezionego w formie nie-
uporządkowanego i niedokończonego brulionu. Wiadomo, że pierwotnie
Mickiewicz chciał nim zakończyć epopeję; pisał do Odyńca: „Na końcu Ta-
deusza był [...] ustęp, ale nagłe drukowanie i moje ówczesne zatrudnienia
małżeńskie zrobiły, że nie miałem czasu poprawić i umieścić ów Epilog. Zo-
stawiam do przyszłego (jeśli będzie) wydania”28. Ale w tym ponownym wy-
daniu — nie umieścił go. Nie wiadomo nawet, czy go „poprawił”, czy w ogóle
zaistniała wersja ostateczna — czy też zaniechał go na etapie odnalezione-
go brulionu.

Nie dziwne, że w tej sytuacji badacze i edytorzy zajmują się Epilogiem
jako utworem „osobnym”, traktując go na ogół jako wyodrębniony, „zewnę-
trzny” autokomentarz poety do epopei, nie wchodzący integralnie w jej
skład29. To jasno rozstrzyga sprawę. Czy jednak nie nazbyt jasno?

Mąci tę jasność ślad pewnej t e k s t o w e j  decyzji poety, widoczny
w samym incipicie brulionu epilogu. Najpierw napisał: „O czem że dumać
na paryski[m bruku]”, nie kończąc nawet formuły. Ale jej charakter jest ja-
sny: to miała być formuła pytania, otwierająca wiersz, którego ciąg dalszy
udziela odpowiedzi na to pytanie. Formuła, rozpoczynająca wiersz „od po-
czątku”.

Ale Mickiewicz ją skreślił, nawet nie kończąc. I napisał: „O tymże du-
mać na paryskim bruku”. I ten incipit zasadniczo zmienia sytuację: jest in-

28 List do A. Odyńca. W: A. Mickiewicz: Listy. Część II. Dzieła. T. 15. War-
szawa 1955, s. 141.

29 Np. J. Maciejewski będzie mówił o „wierszu lirycznym dołączonym do
Pana Tadeusza” (Tegoż: Trzy szkice romantyczne. Poznań 1967, s. 215); Cz. Zgo-
rzelski w świetnej analizie Epilogu (Dwa posłowia liryczne Mickiewicza. W: Te-
goż: O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Warszawa 1976) pisze o „dopowiedzeniu
autorskim” do „zamkniętego już i w pełni samowystarczalnego tekstu”, o „wyod-
rębnionej strukturalnie całości o własnej, autonomicznej wymowie” (s. 312). Owa
teza o całkowitym „wyodrębnieniu” nie wydaje mi się w pełni przekonywająca
w odniesieniu do Epilogu. O wątpliwościach w tym zakresie pisze też A. Wit-
kowska (Mickiewicz. Słowo i czyn. Warszawa 1975, s. 329, przypis). Istotna jest
tu ostateczna wersja początku Epilogu. Zob. wstęp S. Pigonia  (W: A. Mickie-
wicz: Pan Tadeusz. Wrocław 1958; Bibl. Narod. I – 83).
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cipitem n a w i ą z u j ą c y m  do tego, co zostało powiedziane wcześniej,
w owych dwunastu księgach, i n t e g r u j e  tekst Epilogu z wcześniej-
szą fazą poematu. Jest to formuła „ciągu dalszego”, a nie „początku” utwo-
ru. To trochę mąci jasność decyzji co do „osobnego” traktowania Epilogu,
wysunięcia go na zewnątrz „zamysłu całości” epopei.

Tym bardziej, że z podobnym zabiegiem tekstowym mamy do czynienia
na początku poematu, na granicy inwokacji i początku fabuły: „Śród t a -
k i c h  pól przed laty, nad brzegiem ruczaju, Na pagórku niewielkim, we brzo-
zowym gaju”... Też formuła „nawiązująca” do wcześniejszej fazy tekstu, też
integrująca t e k s t o w o  początek relacji fabularnej z inwokacją.

I — co znamienne — ta formuła, z jednej strony t e k s t o w o  nawią-
zująca do inwokacji, z drugiej o t w i e r a j ą c a  opowieść fabularną, ma
konstrukcję jakby aluzji do formuł otwierających baśnie: „Dawno, dawno
temu, na górze, w lesie, stał zamek”... Ta aluzja do incipitu baśniowego ko-
jarzy się z formułą kończącą linię fabularną poematu, z owym „I ja tam z go-
śćmi byłem”...

Nie do końca zrealizowany więc z a m y s ł  całości poematu wydaje się
dość wyraźny. Składają się nań dwie płaszczyzny rzeczywistości30: rzeczy-
wistość „sytuacji wypowiadania” poematu, emigracyjna, polistopadowa oraz
rzeczywistość „sytuacji marzonej” na emigracji („Tymczasem przenoś moją
duszę”...), otwarta i zamknięta formułą baśniową, sygnalizującą odmienny
status rzeczywistości, opisanej w fabule poematu, status marzenia na poły
baśniowego. Epopeiczna fabuła zostaje ujęta w podwójną, symetryczną ra-
mę: „wewnętrzną” w poemacie ramę formuły baśniowej, nadającej jej status
marzonej fikcji. I „zewnętrzną” ramę, opartą na „sytuacji wypowiadania” owej
fabuły, na sytuacji rozgrywającej się w innym świecie — emigracyjnym —
i w innym czasie — polistopadowym już, a nie „marzonym” czasie wojen
napoleońskich. Tu chyba rację miał Józef Kallenbach: „Inwokacja wstępna
i epilog odpowiadają sobie wspólnym jednakim tonem przewodnim [...] któ-
ry ujmuje jakby w ramy cały nastrój Pana Tadeusza”31. Epilog jest dokoń-
czeniem ramy kompozycyjnej, rozpoczętej przez inwokację, jest kompozy-
cyjnym „rymem”, symetrycznym rymem do inwokacji.

Inwokacja: wyjście z realnej, nieprzyjaznej ziemi emigracyjnej ku epope-
icznemu marzeniu. Epilog: powrót z marzenia na twardy bruk polskiej, skłó-
conej, paryskiej emigracji. A między tym: dwanaście ksiąg fantazmatu, „epo-
pei marzonej”. Pisał w tym czasie Mickiewicz do Odyńca: „[...] kropię moje

30 Pisze o tym K. Wyka w rozdz. Obraz autora. W: Tegoż: Pan Tadeusz.
T.2. Studia o tekście, s. 330 i n.

31 J. Kallenbach: Adam Mickiewicz. T.2. Poznań 1918, s. 148.
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poema, którego pieśń czwartą dziś kończę. Żyję tedy w Litwie, w lasach,
w karczmach, ze szlachtą, z Żydami etc. [...] Gdyby nie poema, uciekłbym
z Paryża”32. Przecież uciekł: w świat fantazmatu dwunastu ksiąg fabuły, świat
„epopei marzonej”. Również w tym liście uciekł: pisze wszak, że „żyje w Li-
twie” — choć ma świadomość iluzji. Dokładnie tak, jak w wierszu Gdy tu
mój trup...33. Jak w innym liście do tegoż Odyńca: „[...] pisząc, zdaje się, że
w Litwie siedzę”34.

Uciekł więc: w fantazmat epopeiczny, fantazmat o szczęśliwym, jedno-
czącym przełomie, jaki nastąpił w polskiej mentalności. Te dwanaście ksiąg
epickiej, epopeicznej historii — ma w istocie status utworu lirycznego, sta-
tus „marzenia” na nieprzyjaznej „jawie”. Marzenia, które ta jawa druzgoce,
przywołując rozmarzonego jej kreatora do porządku: „O tymże dumać na pa-
ryskim bruku, Przynosząc z miasta uszy pełne stuku, Przeklęstw i kłamstwa,
niewczesnych zamiarów, Zapóźnych żalów, potępieńczych swarów!” Chcia-
łoby się powiedzieć: marzenie o narodowej jedności marzeniem, a Horeszki
nadal swarzą się z Soplicami, trwa dziedzictwo waśni, awantur przesłaniają-
cych „sprawę narodową”. Pisał Mickiewicz w tym czasie do Hieronima Kaj-
siewicza: „[...] słychać tylko, że się ciągle kłócą. [...] Widzicie tedy, iż tu wszy-
stko p o  d a w n e m u ”35. Do Niemcewicza: „Dobrze się stało, że miesz-
kając w Londynie, nie patrzysz z bliska na rany emigracji i na gnieżdżące
się w nich robactwo”36. Do Garczyńskiego: „Nasi po większej części zapo-
minają o polskiej sprawie i kłócą się tylko o retorykę polityki [...]”37. Do Klau-
dyny Potockiej: „U nas tu pełno wieści sprzecznych — kłamstw i kłótni”38.
Jak w Epilogu właśnie: prawda „paryskiego bruku”, szlifowanego kłótnia-
mi Polaków-emigrantów, bezlitośnie zdziera iluzję z tej jasnej, radosnej, ale
tylko marzonej epopei.

Niezwykła jest ta naprawdę polska, naprawdę romantyczna, naprawdę
narodowa i naprawdę epopeja: Pan Tadeusz. Taka radosna — i taka gorz-
ka. Taka jasna — i taka bezlitośnie rozpaczliwa. Tak łagodnie rozmarzona
— i tak okrutnie prawdomówna.

32 A. Mickiewicz: Listy..., s. 77.
33 Zob. J. Kleiner: Liryki lozańskie. W: Tegoż:  Studia inedita. Lublin 1964, s.

318-319.
34 A. Mickiewicz: Listy..., s. 68.
35 Tegoż, s. 108.
36 Tegoż, s. 62.
37 Tegoż, s. 60.
38 Tegoż, s. 117.
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Ireneusz Opacki — profesor zwyczajny, doktor habilitowany, kierow-
nik Zakładu Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uni-
wersytetu Śląskiego. Zainteresowania naukowe profesora skupione są przede
wszystkim wokół literatury romantycznej i poezji XX wieku, jak również
wokół zagadnień procesu historycznoliterackiego, genologii i socjologii
form poetyckich, mistrz sztuki interpretacji. Autor kilkudziesięciu roz-
praw i książek, m.in.: Ewolucje balladowej opowieści (1961), Krzyżowa-
nie się postaci gatunkowych jako wyznacznik ewolucji poezji (1962), Bal-
lada (z Cz. Zgorzelskim, 1970), Ruch konwencji. Szkice o poezji roman-
tycznej (z A. Opacką, 1975), Poetyckie dialogi z kontekstem (1979), Le-
choń i polskie mity (1993), „W środku niebokręga”. Poezja romantycz-
nych przełomów (1995). Twórca „szkoły skamandryckiej” i redaktor serii
tomów poświęconych poezji Skamandra (Skamander 1–10), w których pub-
likowali jego wychowankowie.

Niniejszy szkic jest przedrukiem z: „W środku niebokręga”. Poezja roman-
tycznych przełomów. Katowice 1995.
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Aleksander Nawarecki

Mickiewicz w Ameryce

Zacznijmy od wyjaśnienia: Adam Mickiewicz nigdy nie był w Ameryce,
a ja ani myślę twierdzić, że było inaczej. Nie dysponuję bowiem sensacyj-
nymi dowodami o utajonej wyprawie polskiego poety za ocean, ani nie chcę
fantazjować na ten temat. Mocno podkreślam przywiązanie do faktów, gdyż
całkiem niedawno, czytając Przedpiekle Mariusza Jochemczyka, stałem się
ofiarą mistyfikacji, dotyczącej właśnie amerykańskiej podróży polskiego ro-
mantyka. Tym razem chodziło o Juliusza Słowackiego, o którego wojażach
dowiedziałem się czegoś nowego i zaskakującego. Przeczytałem bowiem in-
formację: „Słowacki przybywa do New Yorku zapewne rankiem 18 lipca 1837
roku”1. W osłupieniu pochłonąłem całą stronę tekstu obfitującego w tury-
styczne szczegóły, aby dowiedzieć się w końcu, że New York jest nazwą
hotelu we Florencji, a autor tego studium, trochę w stylu Beniowskiego,
robi sobie z czytelnika żarty. Nie mam jednak żalu do eseisty, bo skoro esej
jest „próbą”, to rzeczywiście na próbę została tu wystawiona i moja wiedza
o życiu romantyków, i poczucie humoru. Tym bardziej jestem wyrozumiały,
że duch literackich mistyfikacji, apokryfów czy hipotetycznych wariantów
historii,  jest dziś wszechobecny. Recenzje z nieistniejących książek pisy-
wał m.in. Stanisław Lem, choć wcześniej i nieporównanie lepiej robił to Jor-
ge Luis Borges, którego z kolei zainspirowały Żywoty urojone Marcela
Schwoba. Przypomnijmy, że takie zabawy są znacznie starsze, a najsłynniej-
sza mistyfikacja w dziejach literatury, Pieśni Osjana, to jedno z założyciel-
skich dzieł romantyzmu. I nawet wtedy, gdy okazało się, że  Macpherson

1 M. Jochemczyk: Przedpiekle (maszynopis rozprawy doktorskiej o florenc-
kim okresie życia i twórczości Słowackiego).
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nie dysponuje oryginałem iroszkockich poematów, więc można go podej-
rzewać o oszustwo, „osjanizm” nie utracił swego impetu i zyskiwał wciąż
nowych wielbicieli w całej Europie. Co więcej, historia powtórzyła się pół
wieku później, za sprawą Rękopisu królodworskiego, staroczeskiego po-
ematu epickiego, który po odczytaniu z pergaminu znalezionego w kościel-
nej dzwonnicy stał się sensacją i chlubą dziewiętnastowiecznej filologii sło-
wiańskiej. Jego rzekomym  odkrywcą, a w istocie zręcznym imitatorem, był
Václav Hanka, profesor praskiego uniwersytetu i dobry znajomy Adama
Mickiewicza.

Ale w Stanach  Zjednoczonych, powtarzam — nie było Mickiewicza ani
Słowackiego, ani też trzeciego wieszcza — Zygmunta Krasińskiego. Trafił
tam  natomiast Cyprian Norwid. Jest to fakt znany, a nawet głośny w bio-
grafii poety, natomiast jego szczegóły pozostają nieznane. W ostatnim cza-
sie owa sprawa nabrała rozgłosu za sprawą trzech młodych polonistek, któ-
re Norwidowskim tropem wybrały się do Chicago2, szukając tam śladów po-
ety. Przypomnijmy, że w tym samym prawie czasie co Norwid, w wielką po-
dróż wybrał się także Mickiewicz. Ale w przeciwnym kierunku, bo na wschód,
gdzie toczyła się wojna krymska, konflikt zbrojny między Turcją a Rosją. Po
stronie tureckiej zaangażowana była Anglia i Francja, co emigrantom żyją-
cym w tych krajach dawało szansę udziału w walce z Rosją. Poeta został
więc delegowany przez najsilniejsze polskie środowisko emigracyjne (zwią-
zane symbolicznie z paryskim Hotelem Lambert), aby jako moralny autory-
tet udać się nad Bosfor i odegrać tam rolę politycznego rozjemcy. Miał skon-
solidować rodaków żywiołowo formujących siły zbrojne. Antyrosyjską kam-
panię pod polskim sztandarem wspierali także Kozacy i grupa Żydów. W po-
zyskaniu narodów, które żyły na terenie dawnej Rzeczypospolitej widział
Mickiewicz wielką szansę dla sprawy polskiej. Kiedy  nowiny o wydarze-
niach w Stambule dotarły do Chicago, wywołały żywą dyskusję wśród Po-
laków. Obecni tam weterani powstania listopadowego, a zwłaszcza chłopi,
zakorzeniający się właśnie w Nowym Świecie, stanęli wobec rozterki — co
robić? Czy myśleć o zbrojnym powrocie do ojczyzny — przez Krym — nie
mając gwarancji, że w opuszczonym kraju rodzinnym czeka na nich ziemia
i praca? Nie było to oczywiste. W tym gronie znalazł się Norwid i mówił
rzeczy ciekawe, aczkolwiek, co charakterystyczne dla niego — osobliwie sfor-
mułowane. Dziś dowiadujemy się o tych rozterkach i debatach dzięki kwe-
rendzie archiwalnej wykonanej w Chicago przez młode poznańskie polonist-
ki.

2 Por.: Z. Dambek, E. Lijewska, J. Piątek-Swat: Amerykański „Skład zasad”
Norwida. „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 32.
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Widać zatem, że duch Mickiewicza — w odróżnieniu od Norwidowskie-
go — raczej odciągał od Ameryki niż do niej popychał. Natomiast Amery-
ka, a raczej Amerykanie, zwłaszcza Amerykanki,  jakoś ciągnęli do Mickie-
wicza. I mało brakowało, aby ta międzykontynentalna więź Adama z Ame-
ryką stała się brzemienna w skutki, brzemienna — w dosłownym znaczeniu
słowa.

Pierwsza taka historia rozpoczęła się w 1830 roku w Rzymie, gdzie  spo-
tkało się dwoje turystów, Mickiewicz i James Fenimore Cooper. Wybitny
amerykański pisarz romantyczny był od Mickiewicza o dziesięć lat starszy,
ale debiutował późno, jako trzydziestolatek, w tym samym czasie co Polak.
Spóźniony na niwie literackiej, szybszy od Mickiewicza w życiu rodzinnym,
do Europy mógł się wybrać z dorastającymi córkami. Obaj pisarze spacero-
wali  konno po rzymskiej kampanii i na tym słynnym pustkowiu snuli ana-
logie pomiędzy amerykańską prerią i ukraińskimi stepami. Dobrze się rozu-
mieli, zapewne i z tego powodu, że autor Konrada Wallenroda, miał literac-
ki dług wobec autora Szpiega. Co więcej, towarzysząca Mickiewiczowi aura
spiskowca i zbiega z Rosji upodabniała go do byronicznych bohaterów Czer-
wonego korsarza czy Pilota. Ten nimb podziwu był zresztą powszechny
i jest wysoce prawdopodobne, że udzielił się także towarzyszącej ojcu pan-
nie Cooper.  Rozpowszechniona w Rzymie plotka głosiła bowiem, że zanosi
się na mariaż, ale w końcu autor Ostatniego Mohikanina nie został teściem
piewcy „ostatniego zajazdu na Litwie”. Najprostszym wyjaśnieniem tego nie-
spełnienia zdaje mi się paniczny lęk Mickiewicza przed ożenkiem.

Druga historia zdarzyła się kilkanaście lat później, czyli w drugiej poło-
wie lat czterdziestych, kiedy do Europy przyjechała Margaret Fuller, bardzo
wówczas popularna amerykańska dziennikarka, pisarka i sufrażystka, a co
w jej biografii szczególnie ważne — uczennica, przyjaciółka i współpracow-
niczka Ralpha Waldo Emersona. I najprawdopodobniej za jej sprawą tek-
stami genialnego filozofa zainteresował się Mickiewicz wykładający w Col-
lège de France. Europejska przygoda Fuller trwała aż cztery lata (1846-1850)
i  miała burzliwy charakter. Podróżowała przez Anglię, Francję, Szwajcarię
i Włochy, spotykała najznakomitszych artystów (m.in. Mazziniego, Chopi-
na, George Sand), ale też doświadczyła nędzy, przeżywała dramatyczne ro-
manse, tajne zaślubiny (z markizem Ossolim) i sekretne narodziny dziecka,
była świadkiem i kronikarzem rzymskiej rewolucji 1848 roku. Kiedy dwa lata
później wracała do Stanów, jej statek rozbił się u amerykańskich wybrzeży.
W morskiej katastrofie zginęła wraz z mężem i synkiem.

Ale wcześniej, zresztą na krótko, spotkała się z Mickiewiczem. Było to
w lutym 1847 roku, w Paryżu, dokładnie na  10 dni przed datą  jej zaplano-
wanego już wyjazdu z Francji. To zetknięcie się z polskim poetą było dla
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niej wielkim wstrząsem. W liście do przyjaciółki wyznała — „nigdy dotąd
nie kochałam żadnego człowieka w ten sposób”. Oboje korespondowali po-
tem jak serdeczni przyjaciele. Pierwszy list Margaret liczył 24 strony, a w ko-
lejnych  powierzała Adamowi najskrytsze troski i tajemnice. Najprawdopo-
dobniej nigdy się już nie spotkali, choć wedle relacji Emersona przebywają-
ca w Rzymie Fuller snuła plany matrymonialne dotyczące Mickiewicza, zaś
on, jak twierdził Mazzini, w tym samym czasie planował rozwód i ślub z Fuller.
Badająca ów „tajemniczy związek” Marta Zielińska trafiła na zagadkowe luki
materiałowe, przemilczenia i pogłoski, sama też skazana była na przypusz-
czenia3. Szczególnie zaś w kwestii  drugiego, nieodnotowanego, ale praw-
dopodobnego spotkania malowniczej pary rzeczywistych lub domniemanych
kochanków. Mamy natomiast pewność, że Fuller zabiegała, zresztą darem-
nie, by Mickiewicz został ojcem chrzestnym jej dziecka, którego przyjściem
na świat szczerze się przejmował. Gdyby w rachubę wchodziło nawet natu-
ralne ojcostwo, co zdaje się bardzo wątpliwym domysłem, to przecież ów
hipotetyczny potomek Mickiewicza i tak nie dopłynął do Ameryki.

Ale na amerykański kontynent szczęśliwie dotarł jeden z najbliższych
wileńskich, a potem paryskich przyjaciół poety — Ignacy Domeyko. Do-
meyko w roku 1838 wyjechał do Chile, gdzie założył rodzinę i mieszkał aż do
śmierci. Trudno przecenić jego zasługi dla drugiej ojczyzny: odbywał pio-
nierskie wyprawy krajoznawcze, szkicował mapy, szukał minerałów, budo-
wał linie kolejowe, drogi, mosty, kopalnie, interesował się kulturą rdzennych
mieszkańców, zakładał uniwersytet i był jego rektorem, uczestniczył  w ży-
ciu politycznym itp. Robił to tak skutecznie i szczęśliwie, że wkrótce został
uznany za bohatera narodowego i ta cześć otacza go po dziś dzień (najdo-
słowniej dziś, bo Chilijczycy świętują właśnie dwusetną rocznicę jego uro-
dzin). O większości  poczynań Domeyko informował przyjaciela. Ten z kolei
zdradzał mu szczegóły życia rodzinnego, a ów intymny ton i serdeczność
jego listów stanowią wyjątek w rzeczowej korespondencji Mickiewicza.

I to właściwie wszystko, czy nieomal wszystko, co wie polonista o Mic-
kiewiczowskich związkach z Ameryką. Jeżeli zajrzy do amerykańskich kom-
pendiów nie dowie się więcej, poza zaskakującym sąsiedztwem haseł słow-
nikowych — Mickiewicz i Mickey Mouse.  Zapewne więcej mogliby po-
wiedzieć na ten temat mickiewiczolodzy osiedli w USA: Wiktor Weintraub
i Samuel Sandler, a być może także osoba niechętna poecie  — co przecież
rzadkie, więc godne uwagi  — Ewa Thompson. Szczególnie kompetentna
wydaje się pierwsza postać z tego grona, co potwierdza wydana ostatnio

3 Por. M. Zielińska: Tajemnica przyjaźni z Margaret Fuller. W: Tajemnice
Mickiewicza. Red. M. Zielińska. Warszawa 1998.
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w Polsce retrospektywa Mickiewiczowskich studiów nieżyjącego już Wein-
trauba4.

Gdybyśmy jednak chcieli drążyć tytułowe pytanie o Mickiewicza w Ame-
ryce, więc zastanawiać się nad miejscowym przyjęciem i oddziaływaniem
(choćby tylko na Coopera i Emersona), to trzeba by szukać specjalistów
prowadzących szczegółowe studia nad recepcją. Szczęśliwym trafem wiem,
że taka postać istnieje. Jest to Roman Koropeckyj, slawista urodzony w No-
wym Jorku, w rodzinie ukraińskiej, absolwent Uniwersytetu Harvarda, wy-
chowanek Weintrauba właśnie, pracujący obecnie na profesorskim sta-
nowisku w University of California w Los Angeles. O istnieniu profesora
Koropeckiego wiem z autopsji, gdyż spotkaliśmy się w 1998r. w czasie ob-
chodów Roku Mickiewiczowskiego w Poznaniu. Poznaliśmy się za pośred-
nictwem profesor Marty Piwińskiej, która popchnęła nas ku sobie informa-
cją, iż łączy nas pasja zupełnie wyjątkowa wśród uczestników kongresu. Jest
nią rzadko spotykane na obu półkulach zainteresowanie robakami w twór-
czości Mickiewicza. Więź okazała się realna i inspirująca, czego namacal-
nym dowodem jest artykuł Koropeckiego Wieloznaczność Robaka opubli-
kowany w redagowanej wówczas przeze mnie Miniaturze i mikrologii lite-
rackiej5. Ale żeby upewnić się o parazytologicznej wspólnocie, udaliśmy
się najpierw do najbliższego pubu na poznańskim rynku. Porozumienie utru-
dniała bardzo głośna muzyka. Głośniki udało nam się przekrzyczeć dopiero
wtedy, gdy zabrzmiał łagodniejszy utwór Carlosa Santany. Żeby przerzucić
most międzykontynentalnego porozumienia z rozrzewnieniem wspomniałem
koncertowy debiut Santany w Woodstock, który był wstrząsającym prze-
życiem dla mnie, trzynastoletniego wówczas słuchacza polskiego radia. Ko-
ropeckyj przyznał, że to historyczne nagranie być może usłyszał nieco póź-
niej niż ja, z paradoksalnego powodu — był wówczas w Woodstock! Ale
nie dotrwał do słynnego występu Santany, gdyż koncert opóźnił się w ogól-
nym chaosie, zaś on, znajdując się pod opieką starszej siostry usiłował,
zresztą daremnie, wrócić do domu w ustalonym z rodzicami terminie. I tak
odkryliśmy wspólne „przeżycie pokoleniowe”, a w chwilę później pokole-
niowy problemat długich włosów. Wspominałem tonem weterana i męczen-
nika, że fryzura Mickiewicza i Norwida z portretów wiszących w klasie była
moim ostatnim argumentem w fryzjerskich sporach z nauczycielami i dyrek-
cją szkoły. Jednakże najwyższym podziwem darzyłem wówczas wizerunek
Gogola, najmocniej urągający standardom owłosienia obowiązującym

4 Por.: W. Weintraub: Mickiewicz – mistyczny polityk. Warszawa 1998.
5 Por.: R. Koropeckyj: Wieloznaczność Robaka. Tłum. M.Szczęsny. W: Mi-

niatura i mikrologia literacka. T.1. Red. A. Nawarecki. Katowice 2000.
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w szkolnictwie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Wątek gogolowski
z uznaniem przyjął znakomity ukrainista i odpłacił mi studenckimi wspomnie-
niami z połowy lat  siedemdziesiątych, kiedy szlifując język Mickiewicza (dziś
jego polszczyzna jest doskonała), podróżował po Polsce autostopem. Wło-
sy sięgające ramion (a może dłuższe) budziły żywe zainteresowanie, szcze-
gólnie w rejonach PGR-owskich. Za ich sprawą podejrzewano go o związki
z zagranicą lub estradą, lecz śpiewna intonacja powszechnie wówczas koja-
rzona z filmem Sami swoi rozwiewała obcość na rzecz swojszczyzny, czyli
wschodnich województw naszego kraju. Ale — jak się okazało — z fryzurą
miewał Koropeckyj też przygody u siebie za oceanem, szczególnie z „iroke-
zem”, który w latach osiemdziesiątych bardzo dziwił promotora doktoratu
— profesora Weintrauba.

Kiedy w ubiegłym roku po raz drugi spotkałem Romana, tym razem
w Warszawie, miał na głowie bardzo krótkiego jeżyka. Odniosłem wówczas
wrażenie, że była to kreacja specjalnie przygotowana na długą podróż śla-
dami Mickiewicza przez Litwę, Białoruś i Ukrainę. O wyprawie, której druga
część wiodła przez połowę Europy Zachodniej (szlakiem opisanym przez
Odyńca), a kończyła się w Stambule, warto wspomnieć słów kilka. Jej efek-
tem ma być monografia poety pisana na zamówienie bardzo renomowane-
go międzynarodowego wydawnictwa, które w wielkonakładowej serii bio-
graficznej gromadzi sylwetki najwybitniejszych artystów wszechczasów.
Mickiewicz znalazłby swoje miejsce w prestiżowej galerii portretów obok
Szekspira, Vermeera czy Mozarta. Oznacza to, że mój rodak i narodowy
wieszcz trafić  może do dwudziestopierwszowiecznego panteonu sławy za
sprawą Ukraińca! Nic zatem dziwnego, że kiedy Koropeckyj głośno marzy
o finale tego projektu, to w jego głosie duma miesza się z filuterną radością.
Oby doszło do tego jak najszybciej, bo ciekaw jestem efektu. Mam nadzie-
ję, że ta książka spodoba się w kraju, tak jak  historia Polski po angielsku
napisana przez Normana Davisa.

Ale to dopiero projekty, natomiast w tej chwili na amerykańskim rynku
pojawiła się inna, znakomita, a tym razem już ściśle naukowa publikacja Ko-
ropeckiego. I jej też chciałbym poświęcić kilka słów, pokazując, jak w aka-
demickim porządku wygląda dziś „Mickiewicz  w Ameryce”. Rzecz nosi ty-
tuł: The Poetics of Revitalization. Adam Mickiewicz Between “Forefa-
thers’Eve”, Part 3 and „Pan Tadeusz” i opublikowana została w 2001r. przez
Columbia University Press w Nowym Jorku. Książka jest dosyć obszerna,
liczy dokładnie 263 strony gęstego druku. Zapewne byłaby szczuplejsza,
gdyby nie spora ilość cytatów podawanych w języku oryginału i w angiel-
skim przekładzie, w ogromnej mierze dokonanym przez autora.  Nieuchron-
ny splot obu języków daje zresztą malownicze efekty, choćby wyrażenia mie-
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szane w rodzaju „The Wieszcz”, „Captain Ryków”, „Father Robak”. Autor
skupia się na literackich dokonaniach Mickiewicza powstałych w ciągu
dwóch lat (1832-1834). Czas to krótki, ale jaki bogaty plon: Dziadów część
III, Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego, Pan Tadeusz, a także publi-
cystyka „Pielgrzyma Polskiego”!  Koropeckyj widzi tu szczyt twórczości po-
ety, a  zarazem moment, który trwale zaważył na kształcie kultury polskiej.
Ale ten krótki i gęsty okres drezdeńsko-paryski miał też swoją dynamikę,
wszak wówczas dokonało się niesamowite przejście od mistycznego unie-
sienia Dziadów do realistycznej apoteozy codzienności w Panu Tadeuszu.
Ale Koropeckyj nie eksponuje biegunowych różnic arcydramatu i arcypo-
ematu, lecz szuka pomiędzy nimi ciągłości i strukturalnej wspólnoty. I znaj-
duje ją w centralnym problemie wielowymiarowego kryzysu, który trapi za-
równo jednostkę, jak zbiorowość. Istnieje bowiem pewna symetria między
Gustawem przemieniającym się w Konrada i Jackiem Soplicą przemienionym
w Księdza Robaka. Obie psychologiczne transpozycje mają analogie w bio-
logicznych metamorfozach, a także powinowactwo z mistyczną inicjacją,
a wreszcie odpowiadają „trajektorii” przemiany społeczności dotkniętej kry-
zysem. O tej ostatniej kwestii mówi Koropeckyj najwięcej, zainspirowany
pomysłami antropologicznej socjologii Anthony  Wallace’a i Victora Tur-
nera, a zwłaszcza jego koncepcją „społecznego dramatu” (social drama).
Dodać warto, że nazwiska obu uczonych należą do klasyki dwudziestowiecz-
nej humanistyki, ale ich prace nie były dotąd tłumaczone na polski, więc
znane są tylko specjalistom od nauk społecznych i dopiero Zygmuntowi
Baumanowi udało się nadać im trochę rozgłosu6. Wracam do  Koropeckie-
go, wyjaśniając, że mimo wskazanych źródeł inspiracji jego książka nie  jest
analizą psychologiczną, religioznawczą czy socjologiczną, że jednak należy
do literaturoznawczej domeny, co potwierdza też obecność szczegółowych
dociekań z zakresu poetyki. Istotą badawczego pomysłu jest pokazanie jak
„ratunkowy” koncept Mickiewicza, ocalający zdezintegrowaną jednostkę
i zbiorowość przybiera postać „symbolicznego paradygmatu”. Jak krok po
kroku krystalizuje się w spójną ideologię (Księgi) i modelową narrację (Pan
Tadeusz). Narodowy wieszcz w rozumieniu Koropeckiego (korzystającego
z terminologii Wallace’a), to Revitalization Prophet, czyli Prorok Odrodze-
nia albo — mówiąc bardziej opisowo — Prorok Ożywiającej Przemiany. I ta
ideowa strategia pisarza w swojej literackiej istocie pokrywa się z tytułową
„Poetyką rewitalizacji”. Widać zatem, że amerykańskiego uczonego najbar-
dziej interesuje splot poetyki i ideologii. W Polsce, przynajmniej w moim
pokoleniu, takie połączenie jest dosyć rzadkie, bo niechęć do ideologii zda-

6 Por.: Z.Bauman: Etyka ponowoczesna. Warszawa 1996, s. 155-158.
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je się trwała. Dodam z własnego podwórka, że pociągająca mnie mikrologia,
a zwłaszcza „mikropoetyka”, jest wręcz odwrotem od świata wielkich idei
i ideami powiązanych zbiorowości. Ale ciekawość wobec tego, co ideowe
i kolektywne wydaje się zrozumiała w wykonaniu nowojorczyka, który świet-
nie zna życie ukraińskiej diaspory, kontaktuje się z amerykańską Polonią,
zaś w Kalifornii co dzień obserwować może adaptacyjne procesy i gesty
separacji emigrantów z Kuby czy Meksyku. Turnerowskie „struktury i an-
tystruktury” społeczne zapewne są tam czymś więcej niż badawczą abstrak-
cją, szczególnie dla obserwatora, a także uczestnika zbiorowości, które nie-
ustannie otwierają się i zamykają w amerykańskim tyglu. W znacznej mierze
tworzą je uciekinierzy z krajów przeżywających fazę „kolektywnego kryzy-
su”.

Amerykańskość tej książki i „amerykańskość” widzenia Mickiewicza po-
legałaby zatem na podwójności gestu: uwewnętrznienia wielokulturowości
(wielonarodowości), a zarazem szukania antropologicznej jedności. Koro-
peckyj, zajmując się polityczno-ideologiczną stroną Mickiewicza, kontynu-
uje badania swojego mistrza, Wiktora Weinrauba, którego pamięci książka
jest dedykowana. Ale przywołuje też inny autorytet, George’a Grabowicza,
badacza Tarasa Szewczenki, z którego seminarium poświęconego ukraińskie-
mu poecie-prorokowi zaczerpnął — jak przyznaje na wstępie — wiele inspi-
racji. Ciekaw jestem, jak wiele i w jakim stopniu amerykańskość nakłada się
tutaj na ukraińskość. Szczególnie ciekaw jestem tego sąsiedzkiego spojrze-
nia ze Wschodu, interesująco zapośredniczonego przez medium amerykań-
skie. Bo choć Ukraina bliższa jest Polakowi geograficznie, to przecież gorzej
rozpoznana niż Ameryka! Nic zatem dziwnego, że utajony dialog ukraińsko-
polski toczy się po angielsku, na kartach amerykańskiej książki.

I teraz, na samym końcu, przyszło mi na myśl, że niesłusznie dziwił się
Weintraub podgolonej głowie Koropeckiego. Bo przecie ten jego czub bar-
dziej był kozacki niż irokeski, jeśli nawet głowa harwardzkiego doktoranta
nie była tego w pełni świadoma. A to uczesanie z pewnością nie zaszkodzi-
ło studiom Mickiewiczowskim, gdyż autor Pana Tadeusza lepiej się rozu-
miał w Stambule i Burgas z Kozakami, niż z większością obecnych tam  ro-
daków.

Aleksander Nawarecki — profesor Uniwersytetu Śląskiego, doktor ha-
bilitowany, pracownik Zakładu Teorii Literatury Instytutu Nauk o Litera-
turze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Historyk literatury, badacz poezji
ks. Baki i Skamandrytów, zainteresowany zarówno literaturą współczesną,
jak i romantyczną. Autor książek Czarny karnawał (1991), Rzeczy i ma-
rzenia (1993), Pokrzywa (1996). Inicjator literackich badań mikrologicz-
nych w Uniwersytecie Śląskim, redaktor kolejnych tomów z cyklu Minia-
tura i mikrologia.
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Ewa Teodorowicz–Hellman

O szwedzkich odczytaniach polskiej epopei narodowej

Pan Tadeusz Adama Mickiewicza jest dziełem, którego pozycja od daw-
na jest utrwalona w literaturze polskiej. W odczuciu wielu pokoleń Polaków
jest to epopeja narodowa, dzieło jedyne i wyjątkowe, utwór na wskroś polski,
odwołujący się do polskiego kodu kulturowego, polskiej historii, zwycza-
jów i obyczajów. Poemat oddziałał głęboko na świadomość narodową
i utrwalił wyobrażenia o polskim charakterze. Jako symbol polskości utwór
jeszcze bardziej zyskał na wyrazistości dzięki szczególnemu funkcjonowa-
niu dzieła w literaturze i kulturze: poemat Mickiewicza stał się bowiem obiek-
tem wielu odwołań literackich, przedmiotem licznych asocjacji, refleksji, aluzji
i parafraz.

Pan Tadeusz przetłumaczony został w Szwecji trzy razy: w roku 1898 przez
Alfreda Jensena polskim trzynastozgłoskowcem, w roku 1926 prozą przez
Ellen Wester (pseudonim Weer) i w roku 1987 szwedzkim heksametrem przez
Lennarta Kjellberga1. Różne przekłady dzieła oraz istnienie utworu w szwedz-
kiej świadomości literackiej i czytelniczej przez ponad sto lat spowodowały,
że w Szwecji powstały różne odczytania poematu, które nie zawsze są cał-
kiem zbieżne z polskim kodem interpretacyjnym.

1 A. Mickiewicz: Herr Tadeusz eller Den sista utmätningen i Litwa. En adels-
historia från åren 1811 och 1812 i tolf sånger på vers. Tłum. Alfred Jensen. Göte-
borg 1898; A. Mickiewicz: Pan Tadeusz eller sista nävrättsdusten i Litauen. En
adelshistoria från åren 1811 och 1812 i tolv böcker av Adam Mickiewicz. Tłum.
Ellen Weer [Wester]. Stockholm 1926; A. Mickiewicz: Herr Tadeusz eller sista
fejden i Litauen. En berättelse ur lantadelns liv från åren 1811 och 1812 i tolv
böcker på vers av Adam Mickiewicz. Tłum. Lennart Kjellberg. Stockholm 1987.
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Pan Tadeusz to dzieło na wielką skalę

Jedną z najwcześniejszych interpretacji Pana Tadeusza w Szwecji było
uznanie poematu za utwór na skalę europejską i światową. Takie odczyta-
nie polskiej epopei zrodziło się prawdopodobnie pod wpływem wypowiedzi
duńskiego krytyka i literaturoznawcy Georga Brandesa oraz artykułów pierw-
szego tłumacza poematu — Alfreda Jensena. Zwolenniczką takiej interpre-
tacji polskiej epopei była również Ellen Wester — druga z kolei tłumaczka
utworu.

Przyznanie Panu Tadeuszowi tak wysokiej rangi literackiej manifesto-
wało się przede wszystkim w porównaniach poematu do eposów Homera.
Ze względu na opis rzeczywistości, a także formę utworu często widziano
w Szwecji również podobieństwa między polską epopeją a idyllicznym epo-
sem Goethego Herman i Dorota. Styl Mickiewiczowski utożsamiano z praw-
dziwym mistrzostwem narracji Waltera Scotta, a epickie właściwości poematu
porównywano ze sposobem kreowania świata przedstawionego w powie-
ściach Wiktora Hugo. Szwedzcy krytycy i literaturoznawcy podkreślali przy
tym doskonałość formy Pana Tadeusza i przynależność utworu do klasycz-
nego gatunku eposu oraz zwracali uwagę na poetycki, ale ich zdaniem rów-
nież realistyczny i prawdziwy opis rzeczywistości. Pociągały ich takie wła-
ściwości dzieła jak szeroki, poetycki obraz świata, spokój epicki, narracja
wierszem. Ostatecznym udokumentowaniem interpretacji polskiej epopei jako
dzieła na miarę literatury światowej było wydanie poematu w roku 1926 w za-
szczytnej szwedzkiej serii Världslitteraturens mästerverk (Arcydzieła lite-
ratury światowej). Jej współredaktor, literaturoznawca Fredrik Böök, nazy-
wał polski poemat „nieśmiertelnym”, przyznając mu w ten sposób stałe miej-
sce w literaturze.

Interpretacje Pana Tadeusza jako wielkiego dzieła epickiego XIX wieku
zdeterminowane zostały sytuacją panującą w literaturze szwedzkiego roman-
tyzmu, który zbliżał się do klasycyzmu i cenił wysoko przede wszystkim tzw.
„gatunki doskonałe”. Po latach Andrzej Nils Uggla zwrócił na ten problem
uwagę, podkreślając, że najważniejszym atutem polskiego poematu w Szwe-
cji stała się jego klasyczna forma:

Bardzo trafny okazał się w tym wypadku wybór utworu. Podczas gdy roman-
tyzm polski, podobnie zresztą jak np. niemiecki czy angielski, wyzwolił się
wcześnie z ram poetyki klasycystycznej, epos w literaturze szwedzkiego ro-
mantyzmu był ulubionym gatunkiem literackim. Dlatego, o ile polski dramat
romantyczny, np. poszczególne części Dziadów, choćby ze względu na ich
poetykę, wydawał się nie do przyjęcia w Szwecji, o tyle Pan Tadeusz zyskał
sobie od razu uznanie2.
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Pan Tadeusz to utwór realistyczny

Pierwszą w Szwecji interpretację Pana Tadeusza jako dzieła realistycz-
nego spotykamy nie u Szweda, ale u wspomnianego już wcześniej Georga
Brandesa. W swojej książce Intryck från Polen, 1890 (Wrażenia z Polski)
kilkakrotnie pisał on o szczególnej roli dzieła Mickiewicza w literaturze pol-
skiej i podkreślał:

Pan Tadeusz wskazywał przyszłej poezji drogę w kierunku prawdziwego życia,
życia własnej epoki i w rzeczywistości otwierał epokę polskiego realizmu3.

Mając na myśli realizm świata przedstawionego i współczesną tematykę
Pana Tadeusza, Brandes przypisywał poematowi w polskiej literaturze rolę
dzieła-prekursora. Jego wypowiedzi mocno zaważyły na szwedzkich inter-
pretacjach polskiej epopei jako utworu realistycznego. Zgodnie z tą kon-
wencją był epos Mickiewicza odczytywany przez pokolenia szwedzkich hi-
storyków literatury, krytyków, tłumaczy i czytelników. Niech więc nie bę-
dzie zaskoczeniem, że w książce Adam Mickiewicz. Księga pamiątkowa na
stulecie zgonu Adama Mickiewicza, wydanej w Sztokholmie w roku 1955,
porównuje się Pana Tadeusza z powieściami Balzaka4.

Niemal sto lat po ukazaniu się pierwszego szwedzkiego przekładu Pana
Tadeusza w Szwecji literaturoznawca Nils Ake Nilsson, zestawiając utwór
Mickiewicza z powieścią Selmy Lagerlöf Gösta Berling, tak oto pisał w ko-
mentarzu do trzeciego tłumaczenia poematu z roku 1987:

Mickiewicz napisał swoją „historię szlachecką”, jak to sam określił, w epoce,
którą zwykło się określać jako „romantyzm”. Ale zarówno jeśli chodzi o styl,
jak i zawartość treściową, jest to utwór bardziej realistyczny i bardziej bliski
codzienności, aniżeli powstała w ponad pięćdziesiąt lat później powieść Selmy
Lagerlöf Gösta Berling5.

Pan Tadeusz został odczytany w Szwecji jako utwór realistyczny z licz-
nymi obrazami przyrody, z opisami życia codziennego, z barwnymi scenami
polskiej obyczajowości szlacheckiej. W podobny sposób odebrany został
również epos przez emigrację polską w Paryżu. Jej zdaniem Mickiewicz za-

2 A.N. Uggla: Droga Mickiewicza do Szwecji. „Acta Sueco-Polonica” 1998, nr
7, s. 118.

3 G. Brandes: Intryck från Polen. Stockholm 1890, s. 324.
4 Ł.Winiarski: O realizmie Mickiewicza. W: Adam Mickiewicz. Księga pamiąt-

kowa na stulecie zgonu Adama Mickiewicza. Sztokholm 1955, s. 17–30.
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wiódł wszelkie oczekiwania na napisanie utworu o heroicznym bohaterze
romantycznym. Poemat, co ostro krytykowano, skierowywał uwagę czytel-
nika na codzienność życia odchodzącej w przeszłość kultury szlacheckiej.

Wiele z wytykanych przez krytyków i emigrantów paryskich wad poema-
tu, jak powszedniość, szczegółowość w obrazowaniu świata oraz bogactwo
scen obyczajowych, zdawał się szwedzki czytelnik uznawać nie tylko za sil-
ne, ale i za najlepsze i najbardziej interesujące strony dzieła. Co pozwalało
zatem czytelnikowi Północy na taką, a nie inną interpretację polskiej epo-
pei? Różnice w odbiorze wynikały zapewne stąd, że czytelnik rodzimy wią-
zał zupełnie inne oczekiwania z utworem Mickiewicza aniżeli czytelnik-cu-
dzoziemiec, w naszym przypadku Szwed. Polacy żyjący na emigracji, czy też
mieszkający w podzielonym między zaborców kraju, widząc swój naród po-
grążony w niewoli, pragnęli i, co więcej, żądali od wieszcza takiego utworu,
który mógłby porwać ich serca, roztoczyć przed ich oczyma obrazy walki
z wrogiem, ukazać w niezwykłych wymiarach heroiczności jakiegoś niezłom-
nego przywódcę, przewodnika dusz, wodza w walce o wolność i niepodle-
głość. Nawet w dramatyczny sposób ukazane losy księdza Robaka nie po-
trafiły „uratować” w ich oczach poematu. Pan Tadeusz zawiódł ówczesne
oczekiwania, jeśli chodzi o wartości romantyczne. Utwór nie mieścił się
w sferze zainteresowań polskich emigrantów i wielu czytelników w kraju;
nie odpowiadał ich wyobrażeniom o prawdziwym, wielkim dziele o narodo-
wych treściach.

Szwedzki czytelnik odczytywał Pana Tadeusza inaczej. Czynił to nie tyl-
ko dlatego, że pozbawiony był bagażu polskiej tradycji kulturowej, niezna-
ne i obce mu były polskie mity narodowe, ale również z tego powodu, że
poemat przełożony został po raz pierwszy na język szwedzki ponad sześć-
dziesiąt lat po wydaniu utworu w Paryżu. Horyzont oczekiwań szwedzkie-
go czytelnika był już „wykładnikiem” innych czasów i przynależał do od-
miennej sfery literackiej i kulturowej. Poemat w szwedzkim przebraniu poja-
wił się w innej epoce literackiej i napotkał nowe gusty i nawyki czytelnicze,
które ukształtowane już zostały przez literaturę realizmu. Szwedzki adresat,
obeznany z powstałymi w nurcie realistycznym wybitnymi dziełami euro-
pejskich pisarzy, potrafił docenić szczególny sposób obrazowania świata
w utworze. Szeroko zarysowane tło kulturowe, wydarzenia historyczne, sce-
ny obyczajowe, autentyczna onomastyka i dokładne opisy przyrody i życia

5 N. Å. Nilsson: Förord. W: L. Kjellberg: Herr Tadeusz eller den sista fejden
i Litauen. En berättelse ur lantadelns liv från åren 1811 och 1812 i tolv böcker på
vers. Stockholm 1987, s. 7.
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codziennego zdawały się go utwierdzać w przekonaniu, że ma w ręce dzieło
realistyczne.

Duże znaczenie dla interpretacji Pana Tadeusza w konwencji realistycz-
nej miał również fakt, że poemat przetłumaczony został prozą (1926) w cza-
sach dużego zainteresowania w Szwecji powieściami wielkich prozaików pol-
skich, utworami Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Elizy Orzesz-
kowej i Stefana Żeromskiego. Porzucając swój pierwotny kształt poetycki,
stał się Mickiewiczowski epos piękną powieścią o życiu polskiej szlachty
mieszkającej w litewskich dworkach i zaściankach.

Dla odczytania poematu w kategoriach realizmu niemałe znaczenie miało
poza tym wydanie Pana Tadeusza w serii Biblioteki Narodowej6. Polska epo-
peja, dostępna w Szwecji w tej właśnie edycji stała się również podstawą
trzeciego tłumaczenia dzieła pióra Lennarta Kjellberga. Zawarty w wydaniu
Biblioteki Narodowej wstęp i obszerne komentarze Stanisława Pigonia zmie-
rzały przede wszystkim do interpretacji świata przedstawionego eposu szla-
checkiego jako poetyckiej wizji rzeczywistości, jako poetyckiego naślado-
wania świata. Dlatego wiele uwagi poświęcał polski uczony tzw. drobnym
„niekonsekwencjom”, jakie wkradły się do poematu: starał się je usprawie-
dliwiać, wyjaśniać i motywować. Właśnie owa deziluzyjna funkcja komen-
tarzy Pigonia mogła w znacznej mierze przyczynić się do dalszego, jeszcze
silniejszego utrwalenia interpretacji dzieła w konwencji realizmu7.

Pewną deziluzyjną funkcję, jeśli chodzi o świat poezji Pana Tadeusza,
pełnił również przekład wierszem Alfreda Jensena. Tłumacz, prawdopodob-
nie z obawy przed niewłaściwą interpretacją nieznanego jeszcze w Szwecji
utworu, zaopatrzył swój przekład w liczne komentarze i streszczenia, nie po-
zostawiając czytelnikom większej swobody w percepcji dzieła. W ten spo-
sób odbiór czytelniczy w znacznym stopniu pozbawiony został ważnych
w literaturze pięknej, posłużmy się tutaj określeniem szkoły z Konstancji8,
„miejsc pustych”. Wszystko starano się dopowiedzieć do końca, wyjaśnić,
objaśnić, zinterpretować i streścić.

6 A. Mickiewicz: Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szla-
checka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Opr. S. Pigoń. Wro-
cław 1962, s. 582.

7 Por. B. Zakrzewski: O «Panu Tadeuszu» inaczej. Wrocław 1998.
8 H.R. Jauss: Die Theorie der Rezetion: Rückschau auf ihre unerkannte Vor-

geschichte. Konstanz 1987; W. Iser: The Act of Reading: Theory of Aesthetic Re-
sponse. Baltimore 1978.
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Realistyczne interpretacje Pana Tadeusza należy zdecydowanie uznać
za najbardziej reprezentatywne dla szwedzkiego odbioru poematu. Na tym
tle wyodrębniają się odmienne głosy Andrzeja Nilsa Uggli, który w swych
pracach podkreślał poetyckie właściwości utworu i szczególną rolę magii
języka w dziele Mickiewicza. Wypowiedzi tych nie można jednak uważać za
„typowo” szwedzki odbiór poematu, ponieważ badacz czytał i poznawał Pa-
na Tadeusza w oryginale, w swoim języku ojczystym, czyli że miał możli-
wość odkrywania tych warstw utworu, do których niekoniecznie musiał do-
cierać czytelnik szwedzkiego przekładu.

Pan Tadeusz to powieść obyczajowa

W Polsce uważany jest Pan Tadeusz nie tylko za epopeję narodową, ale
również za dzieło wielkiej miary, w którym poeta przedstawił własny osąd
dziejów narodu, jego przeszłości i przyszłości zarazem. Strona narodowa poe-
matu oraz znaczenie utworu dla polskiej emigracji i kraju pogrążonego w nie-
woli nie były podnoszone w szwedzkich interpretacjach, czynionych z per-
spektywy obcego czytelnika. Nawet jeśli wspominano o narodowym cha-
rakterze dzieła, widziano je przede wszystkim poprzez pryzmat warstwy kul-
turowej. Przyczyniało się do tego niezrozumienie przez szwedzkiego czytel-
nika typowo polskiej problematyki narodowej i wolnościowej oraz, co istot-
ne, wydanie w Szwecji tłumaczeń polskiej epopei bez Epilogu. Szwedzkie
przekłady poematu pozbawione zostały w ten sposób kontekstu dziejowe-
go, który mógłby pomóc odbiorcy w zrozumieniu roli, jaką utwór ten miał
spełnić w społeczeństwie w kraju oraz wśród polskiej emigracji za granicą.

Interpretacje Pana Tadeusza jako utworu patriotycznego pojawiały się
w Szwecji rzadko i dochodziły do głosu tylko wyjątkowo przy okazji waż-
niejszych wydarzeń politycznych, np. pierwszej i drugiej wojny światowej.
Ze szwedzkich tłumaczy najbardziej na narodowy charakter utworu zwróci-
ła uwagę Ellen Wester. Przebywając w Polsce, wzięła udział w uroczystości
odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie i zrozumiała, jak wiel-
kie znaczenie dla Polaków miała twórczość poety. Patriotyczny charakter
twórczości Mickiewicza podnosił także w swoich artykułach Andrzej Nils
Uggla, który starał się zwrócić uwagę szwedzkiego czytelnika na szczególne
cechy literatury polskiej, uczulał go na idee patriotyczne, narodowe i wolno-
ściowe oraz wyjaśniał ich rolę w historii literatury i kultury polskiej w ogóle9.

9 A. N. Uggla: Patriotismen i den polska litteraturen. „Förr och Nu. Tidskrift
för en folkets kultur” 1981, nr 3, s. 27–38; A. N. Uggla: Adam Mickiewicz i Sve-
rige – en receptionstudie. „Studia Scandinavica” 1988, s. 29–45; A. N. Uggla: Sve-
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Na skutek braku Epilogu zniknęło również częściowo z poematu istotne
dla utworu Mickiewicza kryterium pamięci emigranta. To pamięć otwierała
poecie możliwość powrotu do lat dzieciństwa, do kraju już nie istniejącego
na mapie, do czasów, które usunęły się w przeszłość, ale jednak zostały za-
pamiętane na zawsze i tym samym ocalone od zapomnienia. Wyciszone zo-
stały również z tego powodu liryczne tony dzieła, ważne w ukazywaniu świa-
ta przedstawionego, a zaznaczające się najsilniej w Inwokacji i Epilogu.

O tym, że inaczej był Pan Tadeusz interpretowany w Szwecji niż w Pol-
sce, świadczy także fakt, że postać księdza Robaka spotkała się tam z cał-
kowitym niezrozumieniem. W konwencji realistycznego odczytania dzieła
losy Bernardyna nie harmonizowały z treścią utworu, wydawały się dziwne
i nieuzasadnione w fabule poematu. Jensen uważał np. opis spowiedzi Jac-
ka Soplicy, spoczywającego na łożu śmierci, nie tylko za najsłabszy, ale i za
najbardziej nieodpowiedni fragment w książce. Zdaniem tłumacza nie współ-
grała ta scena z epickim charakterem utworu. Rwany, nie zawsze poprawny
rytm sprzeniewierzał się doskonałości dzieła i zakłócał jego epicki spokój.
Z krytyką tłumacza spotkał się również fakt przeistoczenia bohatera z Jacka
Soplicy w Robaka. W ten sposób narodowe scenario ukazane na podsta-
wie losów Bernardyna nie znalazło u Jensena zrozumienia ani akceptacji.
Podobny odbiór utworu spotykamy również w szwedzkich kręgach czytel-
niczych.

Kiedy z perspektywy czasu spojrzymy na trzy szwedzkie przekłady pol-
skiej epopei, zauważamy, że coraz wyraźniej odrywają się one od problema-
tyki dziejowej przy równoczesnym zwrocie ku scenom obyczajowym. W ko-
lejnych przekładach komentarz historyczny zmniejsza się, usuwa na plan dal-
szy i ustępuje miejsca uwagom tłumaczy i komentatorów na temat oznak
staropolskiej obyczajowości szlacheckiej. To one najbardziej pociągają wyo-
braźnię obcego czytelnika swą sugestywnością i szczegółowością opisu.
Obyczajowa warstwa utworu akcentowana była również przez trzeciego tłu-
macza Pana Tadeusza, Lennarta Kjellberga, który pisał m.in.:

żeby docenić utwór wcale nie jest konieczne, aby szwedzki czytelnik rozumiał
wszystkie aluzje do różnych postaci i wydarzeń, konieczne jest natomiast, aby
rozumiał — co Mickiewicz zakładał już jako coś oczywistego, mając na myśli
własnych czytelników — sytuację polityczną odnośnie do miejsca akcji oraz
strukturę społeczeństwa, które przedstawione zostało w utworze10.

rige och polska skalder. Från Mickiewicz till Miłosz. „Uppsala Slavic Papers” nr
16, 1 wyd. 1980, 2 wyd. 1998.

10 L. Kjellberg: Efterskrift. W: A. Mickiewicz: Herr Tadeusz eller sista...,
s. 282.
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Znaczny wpływ na rezygnację z interpretacji polskiej epopei w kontek-
ście dziejowym i narodowym wywarł bezsprzecznie dystans geograficzny
i czasowy szwedzkiego czytelnika do ukazywanych w poemacie wydarzeń
oraz do polskiej problematyki wolnościowej. Natomiast sceny obrazujące
obyczaj staropolski, jak np. stroje, kulinaria czy grzeczność szlachecka, zna-
lazły się w centrum zainteresowania nie tylko z powodu ich kulturowej ory-
ginalności i oglądanej oczyma mieszkańca Północy „egzotyki”, ale także dla-
tego, że tłumacze napotykali na znaczne trudności w przekładzie polskich
realiów z braku podobnych przejawów życia w szwedzkiej kulturze. Czynio-
ne przez nich wyjaśnienia obyczajowości szlacheckiej zwracały uwagę czy-
telników i historyków literatury na te elementy utworu, które mieściły się
w warstwie kulturowej dzieła.

Pan Tadeusz — poemat metafizyczny?

W Szwecji nie spotykamy interpretacji Pana Tadeusza jako utworu me-
tafizycznego, co znajduje swoje uzasadnienie: z polskim poematem zapo-
znawano się tam w przekładach. Dla zrozumienia głębszych, metafizycznych
sensów epopei konieczne było wniknięcie czytelnika w głębię dzieła, która
kryła się za poetycką sferą języka.

Tłumaczenie Alfreda Jensena zawiodło częściowo w tym względzie. Czy-
telnika raziły obce, czasami wręcz fałszywe rymy i rytmy, liczne archaizmy
oraz rzucające się w oczy odstępstwa od szwedzkiej normy językowej. Prze-
kład Ellen Wester — z uwagi na obraną formę powieści — pozbawił, nie-
stety, poemat poetyckiego obrazowania świata. Tłumaczenie Lennarta Kjel-
lberga zaoferowało czytelnikowi nowy typ przekładu, ujęty w czcigodny
szwedzki heksametr. Jedynie więc ten przekład, wpisujący polską epopeję
we właściwe jej cechy gatunkowe i metrum przynależne szeroko zakrojo-
nym utworom epickim, mógł oddać prawdziwą prostotę i tajemniczą głębię
świata przedstawionego Pana Tadeusza. Chociaż w poemacie przełożonym
językiem współczesnym, na którym nie osiadła jeszcze patyna czasu, bra-
kuje czytelnikowi, znającemu dzieło w oryginale, ważnego dla eposu dystan-
su epickiego, szwedzki heksametr w znacznej mierze potrafił nadać poema-
towi cech zwyczajności i poetyckości zarazem. Tłumacz jednak z poczuciem
odpowiedzialności za tłumaczone dzieło z pełną świadomością stwierdzał,
że poezja Mickiewicza jest „lepsza, znacznie lepsza” niż jego szwedzki prze-
kład.

O trudnościach w odkryciu i odczytaniu głębszych sensów Pana Tade-
usza, a zwłaszcza metafizyczności poematu w przekładach polskiej epopei,
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pisał przed paru laty Czesław Miłosz w przedmowie do francuskiego wyda-
nia utworu w tłumaczeniu Roberta Bourgeois:

Pisząc tę przedmowę, muszę podzielić się z czytelnikiem moją obawą, że to,
co w poemacie jest najważniejsze, tj. transformacja zwyczajności, pozbawione
ożywczego kontrastu z dyscypliną wiersza, pozostanie nieprzetłumaczalne,
natomiast przetłumaczalne będzie to, co dla mnie jako czytelnika ma pod-
rzędne znaczenie11.

Niedostrzeganie metafizyczności poematu przez krytyków i literaturo-
znawców szwedzkich wynikać mogło stąd, że czytali oni Pana Tade-
usza w przekładach, z których w znacznym stopniu ginęła poetycka magia
języka Mickiewicza, podnosząca zwyczajność i codzienność na wyżyny
wzniosłości. Tak więc nieuniknione różnice pomiędzy odbiorem oryginału
a odczytaniami nawet najlepszych przekładów zdeterminowały szwedzkie in-
terpretacje polskiej epopei. Bezsprzecznie przyczyniła się do tego również
szwedzka mentalność poddana prawom rozumu i doświadczenia, a nie intu-
icji, metafizyce i mistyce12.

Czytelnik Północy zatrzymywał się najczęściej na powierzchni utworu:
fabule dzieła, pewnych scenach staropolskiego obyczaju szlacheckiego, pię-
knych obrazach i opisach przyrody. Nie dostrzegał przy tym głębszych
warstw poematu, które kryły się za fasadą zwyczajności, prostoty i codzien-
ności podniesionej do kategorii piękna. Stąd bliższe mu było odczytywanie
różnych scen utworu w konwencji rozpoznawalnego na kartach przekładów
realizmu, znajdującego swe pozorne potwierdzenie w szczegółowych i po-
etyckich, ale „prawdziwych” opisach życia.

Pan Tadeusz w serii szwedzkich przekładów

Czy w stosunku do szwedzkich tłumaczeń „Pana Tadeusza”, a jest ich
przecież trzy, można zastosować „prawo serii przekładów”? Wśród badaczy
istnieje bowiem przekonanie, że pomiędzy pierwszymi a ostatnimi tłumacze-
niami tego samego utworu zwykle istnieją fundamentalne różnice: pierwszy
przekład polega często na naturalizacji dzieła, zmierza do osłabienia jego „eg-
zotyki” w stosunku do literatury przyjmującej, stara się zmniejszyć dystans
między dwiema kulturami, aby łatwiej wpisać tłumaczony utwór w obcą mu

11 Cz. Miłosz: Ogród Pana Boga. „Plus–Minus” 1998.
12 Å. Daun: Svensk mentalitet. Stockholm 1998; J. Kubitsky: Szwecja od środka.

Warszawa 1987.
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tradycję literacką. Pierwszy przekład staje się z tego powodu często mniej
lub bardziej bliski adaptacji. Kolejne tłumaczenia, ponieważ literatura kraju
przyjmującego już zetknęła się z danym utworem, zwykle starają się zwięk-
szyć dystans między przełożonym dziełem a przyjmującą go kulturą: tłuma-
czom chodzi o powrót do oryginału, do jego pierwotnego kształtu, odmien-
ności, odrębności, wyjątkowości i szczególnej obcości na tle literatury kra-
ju, w której ukazuje się nowy przekład dzieła13.

Spośród szwedzkich przekładów Pana Tadeusza najbardziej „egzotyzu-
jący”, jeśli chodzi o formę — metrum polskiego trzynastozgłoskowca, jest
przekład pierwszy — pióra Alfreda Jensena. Jeśli chodzi o polskie realia
tłumacz dokonywał jednak pewnej, niekonsekwentnej zresztą naturalizacji.
Starał się emocjonalnie przybliżyć krajobraz litewski „swoim” czytelnikom.
Pozwólmy sobie w tym miejscu na szerszą refleksję.

Krytyce przekładu nie są obce przypadki, kiedy tłumacz w postaci kra-
jobrazów stosuje zasadę zbliżania lub oddalania ukazywanej w oryginale
rzeczywistości. W ten sposób albo pragnie uniknąć nadmiernej egzotyza-
cji, licząc się z niewystarczającą kompetencją kulturową „swojego” czytel-
nika, albo też stosuje metodę przybliżania, która umożliwia adresatowi iden-
tyfikację z ukazanym w utworze światem przedstawionym, czyni go bliskim,
znanym i rozpoznawalnym.

Mieszkańcy każdego kraju posiadają jakiś konceptualny obraz własnej
ojczyzny, jej ulubionych, czy też najczęściej spotykanych pejzaży, widoków
czy miejsc. Ukazany przez Mickiewicza w inwokacji krajobraz nadniemeń-
ski, to obraz zachowujący podstawowe, a więc typowe cechy pejzażu li-
tewskiego, a także polskiego: nizinne tereny, nad którymi wznoszą się po-
kryte lasami pagórki, rzeka wolno i szeroko płynąca, ogromne łąki i rozcią-
gające się daleko pola uprawne, mieniące się kolorami dojrzewających zbóż,
kwitnącej gryki i koniczyny. Krajobraz ten jest właściwie pozbawiony szcze-
gółów i odnajdujemy go wszędzie tam, gdzie można dojrzeć jego cechy prze-
filtrowane przez wspomnienia i wyobraźnię poety.

Alfred Jensen starał się przybliżyć szwedzkiemu odbiorcy postaci kra-
jobrazów oraz opisy topograficznego ukształtowania rodzinnego kraju po-
ety. W tłumaczonej na szwedzki inwokacji znajdujemy np. zamiast Mickie-
wiczowskiego „tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono”, następujące
zdanie:

13 P. Bensimon: Présentatio. W: Retraduire. Publications de la Sorbonne Nouvel-
le, Palimpsestes 1990: 4, s. IX–X; E. Skibińska: Przekład a kultura. Elementy kulturo-
we we francuskich tłumaczeniach „Pana Tadeusza”. Wrocław 1999, s. 39–40.
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skall en gĺng Ditt under oss föra hem till stranden.
‘tak nas powrócisz cudem do domu nad brzegiem’.

Tłumacz zastąpił określenie „na ojczyzny łono” przez „dom nad brze-
giem”, co jest dla Polaka rozwiązaniem zaskakującym i wydawać się może
zgoła nieuzasadnione. Dla Szweda natomiast, żyjącego zwykle w pobliżu wo-
dy i marzącego o posiadaniu domku gdzieś nad brzegiem rzeki, jeziora czy
morza, przekład taki kreuje opis stron rodzinnych Mickiewicza w pewnej mie-
rze zgodnie z obrazem konceptualnym ziemi ojczystej Szweda, jego stron
rodzinnych, czyli tzw. „małej ojczyzny”. Tłumaczenie Jensena zmierzało tu-
taj także do konkretyzacji obcego tekstu. Taka interpretacja wywoływała sil-
niejszy rezonans emocjonalny odbiorcy, oddalała jednak znacznie świat
przedstawiony w przekładzie od oryginału.

Najbardziej egzotyzujący w warstwie leksykalnej dzieła był przekład drugi
— pióra Ellen Wester. Tłumaczka chętnie wprowadzała do tekstu polskie
słownictwo, sprzeciwiała się odczytaniu polskiego kodu kulturowego po-
przez filtr kultury szwedzkiej oraz świadomie podkreślała obcość lub raczej
odrębność kulturową tłumaczonego tekstu. W pewnym stopniu jednak, je-
śli chodzi o nazwy własne, zwłaszcza toponimy, starała się przybliżyć pol-
ski poemat „swojemu” czytelnikowi za pośrednictwem lepiej i bliżej znanej
Szwedom kultury niemieckiej. Jako formę przekładu wybrała zgodnie z gu-
stem czytelnika prozę, wpisując w ten sposób poemat równocześnie w ramy
powieści obyczajowej.

Trzeci tłumacz polskiej epopei, Lennart Kjellberg, przystosował z kolei
całkowicie formę dzieła do wymogów szwedzkiej wersyfikacji i opowiedział
poemat heksametrem, włączając w ten sposób utwór Mickiewicza w kon-
wencję szwedzkiej poezji epickiej. Zachował poza tym w tłumaczeniu realiów
niezwykle wyważoną i ostrożną egzotyzację z wyraźnym dążeniem do zro-
zumiałości utworu. Kryterium komunikatywności — niezwykle ważne
w ostatnim szwedzkim przekładzie Pana Tadeusza — zadecydowało również
o tym, że tłumaczenie napisane zostało językiem współczesnym. Jak się więc
okazuje, ogromnie ważna okazała się dla tłumacza kategoria „wirtualnego
odbiorcy” i zadecydowała o wyborze formy i języka przekładu.

Na podstawie przytoczonych tutaj uwag można stwierdzić, że trzy
szwedzkie przekłady Pana Tadeusza nie tylko nie potwierdzają teorii o serii
tłumaczeń tego samego dzieła, ale jej wręcz zaprzeczają.
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Szwedzkie interpretacje zubożeniem czy wzbogaceniem polskiej epopei?

Czy odczytania szwedzkich tłumaczeń Pana Tadeusza  należy uznać za
niewłaściwe i nieudane tylko dlatego, że nie oddają w pełni wszystkich war-
tości ideowych i artystycznych oryginału i nie eksponują ważnych dla czy-
telnika rodzimego scen poematu? Takie podejście do problematyki przekła-
du skazywałoby jednak z góry każde tłumaczenie na niepowodzenie.

W krytyce przekładu najczęściej wytyka się tłumaczom drobne błędy
i potknięcia językowe, „fałszywe” rozumienie różnych scen utworu, więk-
sze lub mniejsze odstępstwa od oryginału, niedokładności i nieścisłości
w przełożonym tekście. Nie dostrzega się natomiast, że własne interpretacje
tłumaczy mogą także „wzbogacić” utwór, bowiem sugerują nowe, często na-
wet szokujące swą odmiennością odczytania dzieła, odkrywają takie strony
tekstu literackiego, które w macierzystym kraju poety nie były zauważane
najczęściej dlatego, że były odbierane jako naturalne i oczywiste zarazem.

W chwili, kiedy w nowej szacie językowej Pan Tadeusz spotkał się ze
szwedzkim odbiorcą, utwór zaczął być interpretowany w kontekście nowej
kultury i w nawiązaniu do obcej mu, szwedzkiej tradycji literackiej. Polski
poemat zaczął żyć nowym, innym życiem. Dlatego jego szwedzkie odczyta-
nia rozumieć by należało także jako aktualizację nieeksponowanych dotąd
potencjałów oryginału, czyli swego rodzaju wzbogacenie utworu. I tak np.
kolejne próby zastosowania w przekładzie metrum polskiego, prozy i hek-
sametru pozwalają odkryć polimorficzność utajoną w arcydziele Mickiewi-
cza i odsłaniają różne obszary artystycznych bogactw polskiej epopei.

Pan Tadeusz w szwedzkich przekładach jest dzisiaj różnie odbierany i od-
czytywany. Dowodem na to są wypowiedzi współczesnych czytelników, któ-
rymi są najczęściej studenci slawistyki. Pytając ich, po jakie tłumaczenie Pa-
na Tadeusza sięgną w pierwszym rzędzie, otrzymamy odmienne odpowie-
dzi. Dla Polaka-emigranta, który poznał poemat w oryginale, przekład Jen-
sena zabrzmi dobrze i przypomni mu swą melodyjnością rodzimy, trzyna-
stosylabowy wiersz. Przekład ten jednak dzisiaj właściwie nie istnieje w szwe-
dzkim obiegu czytelniczym, głównie z powodu archaicznego języka i wspo-
mnianych już wcześniej uchybień tłumacza wobec poprawnościowych norm
języka szwedzkiego. Tłumaczenie Ellen Wester nadal pociąga czytelników
przede wszystkim swą formą — łatwo przystępną w lekturze prozą. Wystę-
pujące w nim liczne polonizmy, mniej lub bardziej podporządkowane szwedz-
kiemu systemowi gramatycznemu, zdają się nie zniechęcać szwedzkich od-
biorców. Utwór przełożony w roku 1926 nadal jest żywą lekturą. Współcze-
sny przekład Lennarta Kjellberga, napisany szwedzkim heksametrem, coraz
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częściej zdobywa sobie uznanie czytelnika, który decyduje się na przeczy-
tanie polskiej epopei wierszem.

Różne interpretacje szwedzkich tłumaczeń Pana Tadeusza pozwalają na
wyciągnięcie wniosku, iż odczytania przekładu tak wielkiego dzieła, jakim
jest epopeja narodowa, zależeć mogą nie tylko od czynników czysto lite-
rackich, ale także od wielu innych uwarunkowań, np. dystansu czasowego,
kulturowego, geograficznego oraz od przyjętych przez tłumaczy strategii
przekładu. W przekładzie spotykają się bowiem nie tylko różne kody języ-
kowe, ale również odmienne tradycje literackie i kulturowe. O dialogu róż-
nych kultur w tekście literackim pisał Michaił Bachtin:

Jedna kultura w oczach innej kultury odsłania się pełniej i głębiej (...). Jeden
sens odsłania swoje głębie, gdy spotyka się i wchodzi w kontakt z innym, cu-
dzym sensem: zaczyna się jakby między nimi dialog, który przełamuje zamknię-
cie i jednostronność tych sensów, tych kultur. Stawiamy cudzej kulturze nowe
pytania, których sama sobie nie stawiała, i cudza kultura odpowiada nam,
odsłaniając przed nami swoje nowe sensy, swoje nowe strony, nowe głębie zna-
czeniowe. Nie mając własnych pytań, niepodobna pojąć cokolwiek, co inne
i cudze (chodzi oczywiście o pytania poważne, istotne). Przy takim dialogo-
wym zetknięciu się dwu kultur nie zlewają się one ze sobą i nie ulegają pomie-
szaniu, każda zachowuje swoją jedność i pewną całościowość, przy czym wza-
jemnie wzbogacają się14.

Przedstawione tutaj uwagi na temat szwedzkich interpretacji przekładów
Pana Tadeusza uaktualniły w pewnym stopniu ów dialog kultur i literatur,
prowadzony na kartach tłumaczeń polskiej epopei narodowej. Mam nadzie-
ję, że pozwoliły również czytelnikowi w pewnym sensie dostrzec i zrozu-
mieć nieco różne, ponieważ inne niż polskie, szwedzkie odczytania poema-
tu.

Ewa Teodorowicz-Hellman — docent w Instytucie Języków i Literatur
Słowiańskich Uniwerytetu Sztokholmskiego, kieruje studiami polonistycz-
nymi na tej uczelni, opracowuje nowe programy studiów oraz pomoce do
nauki języka polskiego. Była organizatorką konferencji „Adam Mickie-
wicz w Szwecji”, wydała księgę pamiątkową poświęconą polskiemu poecie
pt. Adam Mickiewicz. En minnesbok till tvåhundraårsdagen av diktarens
födelse. Jest też autorką książek Svensk-polska litterära mötten o polsko-
-szwedzkich kontaktach literackich i „Pan Tadeusz” w szwedzkich prze-
kładach. Uczestniczy w międzynarodowym programie badawczym „Nazwy
barw i kolorów”.

13 M. Bachtin: Dialog. Język. Literatura. Red. E. Czaplejewicz i E. Kasperski
Warszawa 1983, s. 370.
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Magdalena B¹k

Mickiewicz? Dzisiaj?
Szkic do portretu m³odego poety

Mickiewicz? Dzisiaj? Sformułowane w ten sposób zagadnienie powinno
wydać się prowokujące każdemu Polakowi. Podwójny znak zapytania, in-
formując o specyficznej intonacji podczas głośnego odczytywania, podkreśla
zdumienie, powątpiewanie i brak wiary w to, że na początku kolejnego stu-
lecia twórczość Mickiewicza może być jeszcze aktualna. Z „narodowego”
punktu widzenia jest to więc sąd oburzający i nieprawdziwy. Podwójny wy-
krzyknik byłby tu zdecydowanie bardziej adekwatny, a hasło „Mickiewicz!
Zawsze!” jest ciągle jeszcze jednym z najtrwalszych składników naszej zbio-
rowej świadomości. Przekonanie to nie jest już zresztą równoznaczne z grun-
towną znajomością twórczości „wieszcza”, który nie przestając być istot-
nym symbolem, znacząco stracił na poczytności (wbrew, a może właśnie za
sprawą „szkół, gdzie się musi”). Pytanie: „Mickiewicz? Dzisiaj?” może się
jednak wydać nietaktowne także tym czytelnikom, dla których poezja wiel-
kiego polskiego romantyka jest już tylko elementem historii literatury. Dla
nich to zdanie powinno brzmieć „Mickiewicz? Kiedyś!”, a wszelkie insynu-
acje — dotyczące uniwersalnej wartości jego utworów — w stylu: „Mickie-
wicz wielkim poetą był”, a nawet „Mickiewicz wielkim poetą jest”, wydawać
się muszą jedynie parafrazą słynnego zdania Gombrowicza.

Problem, choć kontrowersyjny, warto jednak rozważyć. Dwie przeciw-
stawne tendencje — przekonanie o ważności dzieł Mickiewicza nie tylko
dla polskiej literatury, ale i narodowej tożsamości z jednej, a nikła znajo-
mość tych utworów i myśl, że są już one w gruncie rzeczy anachroniczne
— z drugiej strony, każą poszukiwać odpowiedzi na pytanie nie o to, czy
Mickiewicz ma coś do zaoferowania współczesnemu czytelnikowi, ale o to,
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jakie elementy jego twórczości mogą być dzisiaj szczególnie ważne. Jacek
Kolbuszewski w swoim wystąpieniu podczas konferencji we Wrocławiu, zor-
ganizowanej dla uczczenia 170. rocznicy wydania Ballad i romansów w grud-
niu 1992, ubolewał nad coraz mniejszym zainteresowaniem dziełami narodo-
wego polskiego poety: „Dzieje się bowiem na naszych oczach Mickiewi-
czowi krzywda, stająca się zresztą udziałem coraz liczniejszych wartości na-
szej kultury narodowej, polegająca na tym, że gdy już nim ideologicznie ma-
nipulować nie można, stał się jakby niepotrzebny. (…) Dzieje mu się krzyw-
da niesprawiedliwego zapomnienia”1. Te pełne niepokoju słowa dziś, dzie-
sięć lat po jubileuszowej konferencji wrocławskiej, są równie aktualne. Po-
dobnie jak przekonanie, że warunkiem żywotności dzieła literackiego jest
nie lista lektur obowiązkowych, ale nieustający dialog z odbiorcą, nowe od-
czytanie pozornie tylko dobrze znanych tekstów. Spróbujmy zatem odpo-
wiedzieć na pytanie, z jakich pozycji najłatwiej się będzie zmierzyć z twór-
czością Mickiewicza czytelnikowi XXI wieku.

ERUDYCJA

Już w Szkole Powiatowej Nowogródzkiej Księży Dominikanów mały Adaś
Mickiewicz czynił, jak się zdaje, znaczne postępy. Wystarczy wspomnieć
o pomyślnym debiucie szkolnym, jakim było bez wątpienia zaliczenie Mic-
kiewicza do oddziału minorów, a także o kolejnych sukcesach w postaci
awansów na audytora i naczelnika klasy2. Ewentualne obawy co do pozio-
mu nauczania w tej prowincjonalnej przecież szkole ucisza nieco sprawoz-
danie Adama Chreptowicza, który w maju 1811 roku przeprowadził wizyta-
cję tej placówki. W sprawozdaniu „przewijają się liczne pochwały podkre-
ślające wysoki, odbiegający od innych szkół, poziom nauczania, jaki wy-
pracowała szkoła w Nowogródku. Kształcono tu nowocześnie, korzystano
z najnowszych podręczników, respektowano zalecenia programowe”3. Z No-
wogródka wyruszył Mickiewicz do Wilna, aby na tamtejszym Uniwersyte-

1 J. Kolbuszewski: W sto siedemdziesiątą rocznicę wydania „Ballad i roman-
sów”. W: Księga w 170. rocznicę wydania „Ballad i romansów” Adama Mickie-
wicza. Red. J. Kolbuszewski. Wrocław 1993, s. 7.

2 Z. Sudolski: Adam Mickiewicz. Opowieść biograficzna. Warszawa 1995, s.
21–22.

3 I. Kadulska: W nowogródzkiej szkole. Rok 1811. W: Adam Mickiewicz i kul-
tura światowa. Red. S. Makowski, E. Szymanis. Warszawa 1999, s. 26. Powołuję
się tutaj na opinię I. Kadulskiej, gdyż powstała ona w oparciu o analizę progra-
mów nauczania i sprawozdań wizytatorów, wydaje się więc obiektywną oceną po-
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cie zdobywać wiedzę. Po pomyślnym zdaniu egzaminów rozpoczął studia
jako jeden z niewielu stypendystów. Choć od samego początku zdecydo-
wany był poświęcić się pracom historyczno-filologicznym, jak wszyscy stu-
denci pierwszego roku uczęszczał także na wykłady z matematyki, fizyki
i chemii. Z przedmiotów tych — zgodnie z zarządzeniem Jana Śniadeckiego
— musiał także zdać egzaminy. Nauki humanistyczne w planie zajęć pierw-
szego roku reprezentowały: kurs literatury romańskiej, język starogrecki, es-
tetyka, teoria poezji i retoryka. Począwszy od roku drugiego, Mickiewicz
mógł już poświęcić się całkowicie studiowaniu dziedzin, które szczególnie
go zainteresowały. Poznawał literaturę grecką i rzymską, mitologię starożyt-
ną z elementami archeologii, historię, język i literaturę rosyjską i francuską,
a także języki niemiecki i angielski. O pasji, z jaką Mickiewicz oddawał się
zgłębianiu tajników wiedzy, świadczy też jego aktywna działalność w To-
warzystwie Filomatów. Wspólna lektura i dyskusja na temat poszczególnych
utworów pozwoliła początkującemu poecie spróbować swoich sił w roli kry-
tyka i recenzenta. Istotną częścią działalności filomatów było też przekłada-
nie dzieł poetów obcych na język ojczysty. Mickiewicz nie miał wątpliwo-
ści, że zajęcie to jest niezwykle pożyteczne. W tłumaczeniu dostrzegał on
możliwość zdobycia wiedzy na temat języka obcego, w którym dany tekst
został napisany, ale i języka ojczystego, który zmusić należy do przekazania
najsubtelniejszych odcieni znaczeniowych oryginału. Sztuki tej nie można
dokonać dzięki niewolniczej wierności wobec tekstu przekładanego. Tłumacz
musi brać pod uwagę nie tylko słownikowe znaczenie danego wyrazu, ale
także skojarzenia, jakie dane słowo wywołuje w swoim rodzimym języku,
a które zazwyczaj w języku polskim zanikają lub zostają zastąpione całkiem
innymi. Zdawał sobie z tego sprawę Mickiewicz skoro w jednym z listów
do Jana Czeczota pisał:

Chcesz, żeby tłumacz zbliżał się jak mogąc, w wyrazach nawet, do wzoru; jest
to fałszem. Często wyrażenie w wzorze poetyckie, tłumaczone co do słowa,
staje się po polsku prozaiczne, albo łacinnikom dziwnie nowe, w polszczyźnie

ziomu szkoły na tle innych ówczesnych placówek tego typu. Rozpowszechnione
przekonanie o niskim poziomie nowogródzkiej szkoły, utrwalone we wspomnie-
niach rodziny i przyjaciół Mickiewicza (por. Z. Sudolski: Adam Mickiewicz..., s. 22,
M. Dernałowicz, K. Kostenicz, Z. Makowiecka: Kronika życia i twórczości Mic-
kiewicza. Lata 1798–1824. Warszawa 1957, s. 48), ze względu na subiektywny
charakter i emocjonalne zabarwienie „świadectw”, nie jest wystarczającym argu-
mentem, aby przekreślić ustalenia badaczki.
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będzie pospolite. — Dobrze mówi Delil: „Tłumacz pożycza piękności; powi-
nien je oddać w tejże ilości, choć różną zupełnie monetą” [XIV, s. 57]4.

Przekład, jako sposób wnikania w strukturę utworu, pozwalał też na we-
ryfikację artystycznych rozwiązań. Z przekonania tego zrodziła się zapewne
tendencja, która pojawia się u Mickiewicza już w okresie filomackim, a która
polega na tym, że przed przystąpieniem do pisania własnego tekstu, wybie-
ra on utwór obcy na podobny temat i dokonuje jego przekładu5.

Okres studiów uniwersyteckich w naturalny sposób sprzyjał poszuki-
waniom naukowym, rozwijaniu zainteresowań, zdobywaniu nowych umie-
jętności. Jednak nawet wyjazd do Kowna, gdzie za ożywczą atmosferą wi-
leńską mógł Mickiewicz jedynie tęsknić, nie uciszył w nim tej pasji uczenia
się. Niezawodnym sposobem samokształcenia pozostała lektura. Utrudnio-
ny dostęp do książek sprawia, że w korespondencji Mickiewicza z tego ok-
resu pojawiają się liczne prośby o przesłanie pilnie potrzebnych dzieł. Prośby
te są zapisem rozległych zainteresowań poety, który czytuje traktaty filozo-
ficzne i estetyczne, książki historyczne, utwory Goethego i Byrona obok
romansów Victora d’Arlincourta, przegląda gramatyki języków obcych.
Wszystko wydaje się na równi ciekawe, nawet najmniej udany utwór może
się okazać pouczający. Korespondencja Mickiewicza jest najwspanialszym
chyba zapisem jego pasji poznawczej, która obejmowała nie tylko nauki hu-
manistyczne. W liście do Józefa Jeżowskiego pisze przecież młody nauczy-
ciel:

Chciałbym tylko, aby i zwierzątka, i motyle, i ptaki litewskie zbierano dla
utworzenia gabinetu historii naturalnej litewskiej. Każdy niechby dołączył przy
ofiarowanym egzemplarzu jego opisanie, co o nim słyszał, co czytał i co sam
spostrzegł — gdyż wielu zwłaszcza owadów nie znamy, o innych fałszywie wiemy.
Ja zacząłem już kolekcję. Złowiłem żywego węża i chowam u siebie. Nikt tu
nie wie, czy ten wąż kąsa, czy nie!! Złowiłem też rzadkiego motyla nocnego
ett. [XIV, s. 108].

Obok ciekawości świata dochodzi tu też do głosu właściwa Mickiewi-
czowi skrupulatność w opisie i gromadzeniu eksponatów.

4 A. Mickiewicz: Dzieła. Wydanie Rocznicowe. Tom XIV: Listy. Oprac.
M. Dernałowicz, E. Jaworska, M. Zielińska. Warszawa 1998. Wszystkie cytaty
z korespondencji Mickiewicza pochodzą z tego wydania. Tom i numery stron po-
daję w nawiasach.

5 Z. Szmydtowa: Mickiewicz jako tłumacz z literatur zachodnioeuropejskich.
Warszawa 1955, s. 121.
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Listy poety są nie tylko zapisem jego rozległych zainteresowań i nieuci-
szonej potrzeby uczenia się. Znajdziemy w nich dowód łatwości, z jaką Mic-
kiewicz przyswajał sobie nowe informacje, cytaty, fragmenty tekstów, które
potem zręcznie wplatał w kolejne swoje listy, używając ich jako argumen-
tów, przykładów, komentarzy w dyskusjach prowadzonych na papierze z od-
dalonymi przyjaciółmi.

EUROPEJSKOŚĆ

Znajomość języków obcych połączona z głębokim przekonaniem o po-
trzebie czytania poezji w oryginale (a także o korzyściach płynących z dzia-
łalności przekładowej) sprawiają, że Mickiewicz intensywnie czerpał z osią-
gnięć literatury europejskiej. W jego własnej twórczości pojawiło się także
wiele problemów poruszonych w najwybitniejszych europejskich dziełach
literackich tego okresu. Zostały one jednak zakorzenione w polskim języku
poetyckim i rodzimej tradycji literackiej. Wiele z nich nie jest wynikiem bez-
pośredniej inspiracji konkretnym dziełem obcym, ale powstało na gruncie
pokoleniowej wspólnoty doświadczeń i lektur, jest efektem erudycji poety,
który włącza się w międzynarodową dyskusję na najważniejsze dla roman-
tyków tematy. Jednym z najistotniejszych problemów tego typu jest kwe-
stia nowego języka i sposobów (a raczej samej możliwości) mówienia o świe-
cie. Skończone i z natury swej ograniczające słowa (zaopatrzone w konkret-
ne słownikowe definicje) w odczuciu romantyków nie nadają się już do wy-
rażania prawdy o zmieniającym się i nieuporządkowanym, często wymyka-
jącym się naszemu poznaniu świecie. O tym, jak sztucznym konstruktem na-
rzuconym rzeczywistości jest język, pisze Schiller, pokazując zmagania swo-
ich bohaterów z nazwą i imieniem6. Podejmuje ten problem Goethe, który
każe swojemu Faustowi, tłumaczącemu Ewangelię, zmienić zdanie: „Na po-
czątku było słowo”, tak, aby pojawiły się w nim raczej treść, siła, czyn. Wy-
daje się, że Faust, który wierzy w moc znaków, akurat co do słowa ma po-
ważne wątpliwości, dostrzegając jego słabość i niewystarczalność. Intuicję
tę potwierdzają kolejne sceny dramatu7. Słabość języka może być wynikiem
rezygnacji ze słowa mówionego na rzecz pisma. Tylko oralność bowiem gwa-
rantuje uczestnictwo w świecie i dostęp do prawdy o nim, pismo zakłada

6 Por. Zbójcy, Intryga i miłość.
7 I tak, kiedy pojawia się Mefistofeles, Faust wita go pytaniem: „Jak zwiesz

się?” Odpowiedź Mefistofelesa jest następująca: „Błahym pytanie to się widzi /
Na ustach tego, co tak gardzi słowy, / Co pozorami wszelkimi się brzydzi, / Chcąc
zawsze dotrzeć do istot osnowy” [s. 80]. W rozmowie z uczniem natomiast prze-
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zniekształcenie tego, co w mowie oczywiste i dane bezpośrednio. Roman-
tycy żyją już w świecie zdominowanym przez język pisany, język śladów.
Zmuszeni są zatem odnaleźć jak najlepszą jego realizację. To właśnie ten
język książek próbują „ożywiać”8.

Rozczarowanie językiem wynika przede wszystkim z jego skończoności,
ograniczoności — w takich terminach nie można oddać bogactwa zmienia-
jącej się ciągle rzeczywistości. Słowa, które na dodatek istnieją zawsze wew-
nątrz zamkniętego systemu danego języka, niosą ze sobą często dodatko-
wą klasyfikację moralną lub estetyczną. Jest ona narzucana zjawiskom zgod-
nie z prawami języka, a nie rzeczy samej. Słowa sprawdzają się jedynie na
poziomie encyklopedii, czyli właśnie tam, gdzie chodzi o definiowanie, uję-
cie całościowe, wiedzę pewną i skończoną. Okazują się jednak niewystar-
czające, kiedy do rzeczywistości próbuje się podejść bez przed-sądów, bez
owej porządkującej siatki pojęć. Posługiwanie się językiem w sposób „en-
cyklopedyczny” świetnie opisuje Goethe w Fauście: „Gdy poznać i opisać
chce się coś żywego, / To naprzód trzeba ducha wygnać z niego, / A wnet
się części w ręku trzyma, / Tylko, niestety, ducha łączni nie ma”9. Jakie jest

brany za Fausta Mefistofeles stwierdza nie bez ironii: „Słowo stawia się na zawo-
łanie. / Słowami świetnie się szermuje / Słowami system się buduje / W słowa się
wierzy doskonale” [s. 106]. Pod wpływem Mefista Faust zaczyna podejrzewać,
że nawet jego przysięgi miłosne będą kłamstwem: „Gdy po najwyższe sięgam sło-
wa / I żary te, którymi płonę, / Zwę wieczne, wieczne, nieskończone, / Czyż to
piekielna kłamstw osnowa?” [s. 161] Cyt. za: W. Goethe: Faust. Tłum. W. Ko-
ścielski. Warszawa 1958; numery stron w nawiasach.

8 W czasie prelekcji paryskich (czyli w okresie, kiedy Mickiewiczowska re-
fleksja nad językiem przestanie być przedmiotem poszukiwań i prób podejmowa-
nych w praktyce pisarskiej, zostanie natomiast wyraźnie sformułowana) poeta bę-
dzie wielkim rzecznikiem oralności, słowa mówionego, które jako jedyne dociera
do istoty rzeczy, nie „zamazując” jej. Realizacją tego postulatu są także same pre-
lekcje — Mickiewicz przestaje pisać, zaczyna mówić. Można się zastanawiać, czy
rzeczywiście mamy tu do czynienia z całkowitym zerwaniem z pismem, jak za-
uważa Mikołaj Sokołowski, rodowód prelekcji był przecież literacki, choć Mic-
kiewicz starannie to ukrywał (M. Sokołowski: Tajemnica słowa. Mickiewicz wo-
bec oralności i piśmienności. W: Tajemnice Mickiewicza. Red. M. Zielińska. War-
szawa 1998, s. 160). Nawet jeśli uznamy ten moment za odejście poety od słowa
pisanego, za najradykalniejszy krok na drodze uzdrawiania języka, to — patrząc
z perspektywy Dziadów części IV czy Ballad i romansów — jest to kwestia od-
ległej przyszłości. Na razie Mickiewicz podejmuje inne próby, mające na celu udo-
skonalenie języka, a jest to — trzeba to podkreślić — język wyłącznie pisany.

9 W. Goethe: Faust..., s. 103.
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więc wyjście z tej sytuacji? Aby nie mówić o świecie, który rozsypuje się
na pozbawione sensu elementy, aby nie utrwalać pozorów, które udają praw-
dę, można jedynie zamilknąć. Albo potraktować język z niezbędnym dystan-
sem, odkryć, że jego natura jest tylko i jedynie metaforyczna, o żadnej do-
słowności mowy być nie może. Tak rozumiany język staje się więc prze-
strzenią pewnej gry.

Nowe podejście do języka zakłada traktowanie słów jedynie jako zewnętrz-
nych, fragmentarycznych znaków, które nie ukrywają pełni znaczenia, ale
właśnie pustkę, którą trzeba dopiero zapełnić w procesie interpretacji. Dla-
tego jeśli czytając, „prześlizgujemy” się jedynie po słowach, pozwalając auto-
matycznie odesłać się do encyklopedycznych znaczeń, uzyskujemy uprosz-
czony (a w wielu wypadkach po prostu fałszywy) obraz świata. Jeśli jednak
podejmiemy wysiłek przeanalizowania słowa, przywołania możliwych kon-
tekstów i semantycznych skojarzeń, każde słowo zaczyna znaczyć w inny,
zaskakujący sposób. Poezja ma więc być podróżą w głąb słów, ma je uwal-
niać od konwencjonalnych znaczeń, które narosły dzięki tradycyjnemu ich
używaniu zawsze w tych samych kontekstach.

Przeciwko takiemu prześlizgiwaniu się po słowach ze zgubnym przeko-
naniem: „rozumiem”, przestrzega Mickiewicz w przedmowie do pierwszego
wydania Poezji. W szkicu O poezji romantycznej podważa jedną z najbar-
dziej podstawowych i — jak mogłoby się wydawać — oczywistych opozy-
cji: klasyczności i romantyczności. Nie tylko definicje tych kategorii budzą
zastrzeżenia i wydaje się, że każdy posługuje się nimi, mając w istocie na
myśli coś całkiem innego, ale dodatkowo próba wtłoczenia literatury w cia-
sny układ binarnych opozycji musi zakończyć się fiaskiem. Mickiewicz ma
świadomość, że w tym zamkniętym systemie jego własna poezja i poezja
jego pokolenia sytuować się będzie po stronie romantycznej, a więc tej, którą
zdominowała wyobraźnia i uczucie, w całkowitej pogardzie mając rozsądek
i reguły. Tak rozumiana romantyczność nie zyskuje jednak aprobaty młode-
go poety. W swojej twórczości pragnie on osiągnąć równowagę pomiędzy
imaginacją, uczuciem i rozsądkiem, który pozwala wypracować reguły umoż-
liwiające wyrażenie najsubtelniejszych treści. Ideał ten jest jednak w isto-
cie swej ideałem właściwie rozumianej poezji klasycznej. W przedmowie do
pierwszego tomu Poezji podważa Mickiewicz sensowność (a nawet samą
możliwość) posługiwania się kategoriami klasyczności i romantyczności.
W Balladach i romansach krytyka myślenia kategoriami opozycji binarnych
zostaje utrzymana. Najbardziej wprost mówi o tym Mickiewicz w Roman-
tyczności, która pozornie tylko przeciwstawia „czucie i wiarę” oświecenio-
wemu „szkiełku i oku”. W rzeczywistości bowiem nie o dwa wykluczające
się sposoby poznania tutaj chodzi, ale o konieczność ich współistnienia



55POSTSCRIPTUM 2002 · 4 (44)

i wzajemnego uzupełniania się10. Strategia „albo-albo” kolejny raz okazuje
się błędna.

Cały tom Ballad i romansów jest też zapisem próby przełamania kon-
wencjonalności polskiego języka poetyckiego. Cel ten próbuje Mickiewicz
osiągnąć przede wszystkim poprzez odnowienie zasobu leksykalnego, uży-
cie słów, na które wcześniej nie było w poezji miejsca — prowincjonalizmów:
„to jest wyrazów i wyrażeń od ogólnie przyjętego książkowego stylu róż-
niących się”11. Ich wartość polega na tym, że dziwią, zaskakują, zatrzymują
uwagę. Nie pojawiając się wcześniej w poezji polskiej, nie zdążyły obrosnąć
konwencjonalną warstwą znaczeń, domagają się dopiero interpretacji. Ko-
rzystając z prowincjonalizmów, ujawnia też Mickiewicz umowny charakter
wszelkiego aktu nazywania — skoro na określenie tej samej rzeczy mamy
kilka wyrazów, wybór pomiędzy nimi jest kwestią indywidualnej decyzji pi-
szącego, a nie efektem jakiegoś istotnego i bezpośredniego związku pomię-
dzy tą rzeczą a jej nazwą. I znów gra staje się regułą rządzącą lekturą.

IRONIA

Ta gra rozgrywa się nie tylko na płaszczyźnie nazywania i pojęciowego
porządkowania świata. Przenosi się ona także na poziom konstrukcji utwo-
ru. Najczęściej wykorzystywaną tutaj strategią jest ironia. Zasada ta — zna-
na już światu starożytnemu — doczekała się w romantyzmie nowego rozu-
mienia. W ujęciu swego głównego teoretyka, Friedricha Schlegla, ironia ja-
wiła się jako nadrzędna zasada tworzenia, polegająca na podtrzymywaniu
dystansu pomiędzy autorem a kreowanym przez niego światem, obnażaniu
iluzoryczności i umowności tego, co przedstawia. Bezpośrednim wyrazem
tej postawy w dziele literackim było nieustające podważanie dosłowności
stworzonych przez siebie motywów czy wypowiedzianych treści, kompliko-
wanie obrazu świata, częsta zmiana perspektyw, zmuszająca czytelnika do
reinterpretacji tekstu. Pojawiały się także rozważania o charakterze metatek-
stowym, wyrażające obawy, wątpliwości czy zamierzenia związane z samym
procesem tworzenia dzieła literackiego12. Nieustannie akcentowana była
obecność autora i jego władza nad światem tworzonym poprzez słowo i bę-

10 S. Treugutt: Mickiewicz — domowy i daleki. W: A. Mickiewicz: Dzieła.
Wydanie Rocznicowe. Tom I: Wiersze. Oprac. Cz. Zgorzelski. Warszawa 1993,
s. 25–26.

11 A. Mickiewicz: O krytykach i recenzentach warszawskich. W: Dzieła. Tom V:
Proza artystyczna i pisma krytyczne. Oprac. Z. Dokurno. Warszawa 1997, s. 181–182.

12 Por. W. Szturc: Ironia romantyczna. Pojęcie, granice i poetyka. Warszawa
1992, s. 145–152.
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dącym przedmiotem gry rozpoczynanej przez piszącego, kończonej zaś przez
czytelnika, którego oczekiwań, sposobu i ograniczeń lektury, pisarz niejed-
nokrotnie był świadomy. Ta nowa ironia podejmowała kwestie dla romanty-
ków niezwykle istotne, dotyczące bowiem samej możliwości mówienia
o świecie za pośrednictwem literatury i możliwości panowania autora nad
światem przedstawionym. Była więc niejako rozwinięciem i uzupełnieniem
refleksji dotyczących języka poetyckiego. Ironią posługiwali się najwybit-
niejsi twórcy tego okresu13. Mickiewicz, wytrwały czytelnik Sterne’a, Go-
ethego, Richtera z upodobaniem stosował wyczytane w ich tekstach iro-
niczne strategie w twórczości własnej. Najwyraźniejszym przykładem Mic-
kiewiczowskiej ironii jest kompozycja Dziadów. Sam sposób ponumerowa-
nia kolejnych części mógł zostać zainspirowany eksperymentami Sterne’a14,
dla którego chronologia stanowiła rodzaj ograniczającego uproszczenia.
Specyficzna numeracja kolejnych części dramatu podkreśla jednak tylko
fakt, że cały tekst został napisany w taki sposób, iż rozpada się na wiele
mniejszych fragmentów, które odsyłają do siebie nawzajem, komentują się,
tłumaczą, a co najważniejsze pozwalają się zestawić w kilka odrębnych ca-
łości. Dziady to swoisty model do składania. Wymaga od czytelnika wiel-
kiej ostrożności, bowiem każdy kolejny fragment może podważyć dotych-
czasową interpretację, a żadna konstrukcja całości nie jest tą ostateczną.
Podobnie ironiczną grę z oczekiwaniami czytelnika i znaczeniami samego
tekstu prowadzi Mickiewicz w Sonetach odeskich (choć w tym wypadku
inspiracja pochodzi raczej od Goethego i jego Dywanu Zachodu i Wscho-
du).

POLSKI VOLTAIRE?

W powszechnej świadomości Polaków Mickiewicz jawi się ciągle jesz-
cze jako natchniony poeta, dla którego więcej znaczy „czucie i wiara” od
wszelkiej doświadczalnej wiedzy, który improwizując, poetyckim słowem po-
rusza najczulsze struny w ludzkich duszach. Zaś najbardziej znany wizeru-
nek wieszcza to gwasz Walentego Wańkowicza Mickiewicz na Judahu ska-
le, przedstawiający rozmarzonego młodzieńca w pozie nieco melancholijnej,
ze spojrzeniem sięgającym „tam, gdzie wzrok nie sięga”, poza granice do-
czesnego świata. Ale może czas już popatrzeć na Mickiewicza (także w tym

13 Tamże, s. 75–91.
14 W. Borowy: Zagadkowość kompozycji „Dziadów” i próba jej wyjaśnienia.

W: Tegoż: Studia i rozprawy. T. I. Wrocław 1952, s. 157–158.
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młodzieńczym okresie), jak na twardo stojącego na ziemi15, nienagannie wyk-
ształconego poetę, z ironicznym uśmiechem spoglądającego na czytelników,
na których zastawił nie lada pułapkę? Warto ponownie uczynić teksty Mic-
kiewicza przestrzenią interpretacyjnej gry, do której zostały zaprojektowa-
ne, a nie traktować jedynie jako hasło wywoławcze polskiego romantyzmu.
Warto zobaczyć w młodzieńczych utworach poety skomplikowaną zagadkę
literacką, pracę z zakresu teorii języka i poezji.

Magdalena Bąk — doktor nauk humanistycznych, pracuje jako asystent-
ka w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainte-
resowania skupione są wokół literatury romantycznej, pracę doktorską
poświęciła erudycji Mickiewicza. Odbyła staże zagraniczne i brała udział w
kilku międzynarodowych konferencjach w kraju i za granicą.

15 A może należy powiedzieć: wspartego bezpiecznie na skale. Nie na Judahu
skale jednakże, a na skale erudycji...
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Anna Opacka

Z czego Janek psom szy³ buty w Kordianie,
czyli pytanie o konteksty

Przez ostatnie ćwierćwiecze bajka Słowackiego z Kordiana nie intereso-
wała badaczy nadmiernie. Pomieszczony w „Pamiętniku Literackim” w 1974
roku artykuł J. Cieślikowskiego1 zbierał najbardziej znaczące — jego zda-
niem — interpretacje jej wymowy i roli w dramacie Słowackiego, później nikt
już nie podjął tego tematu. Wynotujmy zatem — w możliwie największym
skrócie — główne tezy dotychczasowych interpretacji.

Tylko pierwszy sąd na temat bajki O Janku, co psom szył buty, sformu-
łowany przez Józefa Ujejskiego, głosi, że została ta bajka „wtrącona” w tekst
dramatu „bez widocznego celu i związku”2. Wszyscy pozostali natomiast
badacze dążą do wydobycia jej funkcji, np. próbują wskazywać na paralele
losów Janka i autora Kordiana — najliczniejsze analogie dostrzega tu Ku-
charski3. Polemizuje z nim Kleiner, przestrzegając przed zbyt daleko idącymi
wnioskami w tej materii, choć sądzi, że wyraźne jest umyślne, żartobliwe

1 J. Cieślikowski: Bajka o Janku w kontekście i poza kontekstem „Kordiana”.
„Pamiętnik Literacki” 1974, z. 3, s. 55–64.

2 J. Ujejski, przypis W: J. Słowacki: „Kordian”. Część pierwsza trylogii. Spi-
sek koronacyjny. Kraków [1919], s. 39.

3 E. Kucharski: Głosy do „Kordiana”. W: Gadka o Janku. „Tygodnik Ilustro-
wany” 1920, nr 50–52. Autor sądzi, że bezimiennie ogłoszony Kordian w tej baj-
ce daje wyraz ironii poety wobec własnej profesji, zestawionej z bezużytecznym
zajęciem Janka. Ten zaś jest wizerunkiem obecnego stanu jego duszy. Por. także
polemikę Mitkowskiego („Życie i Myśl” 1951, nr 1/2), który widzi w „ludnej wys-
pie” satyrę na Anglię, nie łączy — jak Kucharski — z Paryżem aluzji do salono-
wych zachowań Słowackiego.
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upodobnienie do siebie przez Słowackiego w istocie niepodobnej do niego
postaci Janka, co traktuje jako „uśmiech pod adresem melancholicznej oso-
by własnej”4. W innym kierunku podąża interpretacja Jarosława Maciejew-
skiego, który skłonny jest uznać, że wpisana w dramat „Bajka jest po pro-
stu karykaturalnym wyolbrzymieniem sytuacji w Polsce w czasie powsta-
nia” i rozpatruje jej wymowę w kontekście rozpraw publicystycznych Moch-
nackiego. Sądzi też, że wymowa bajki nie może zostać w pełni odczytana
poza planowaną przez poetę całością „trylogii dramatycznej”, której Kor-
dian jest tylko częścią pierwszą5. Wiążąc bajkę z tendencją karykaturalne-
go ukazania Warszawy tamtych czasów, badacz akcentuje przede wszyst-
kim negatywne cechy Janka — pochlebstwo, spryt, niezdolność obieżyświa-
ta do uczciwej pracy. Równie ostre sądy prowokuje ta postać u Pawła Her-
tza. Wytyka on Jankowi skłonność do kompromisu i lojalizmu, a także za-
radność spryciarza, znamionującą program życiowy przeciętnego zjadacza
chleba — program potraktowany ironicznie i wiązany z nastrojami społecz-
nymi po klęsce powstania6.

Cieślikowski, konstatując, że w bajce o Janku mamy do czynienia z żar-
tobliwą autobiografią poety lub biografią paralelną do biografii bohatera
dramatu — Kordiana, podkreśla, że „w każdym wypadku biografia Janka
ma znak odwrotny: ironiczna lub żartobliwa w stosunku do poważnej —
bądź poety, bądź samego Kordiana”7.

4 J. Kleiner: Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości. T. 1. Lwów 1923, s. 236
i notka 3.

5 J. Maciejewski: „Kordian” – dramatyczna trylogia. Poznań 1961, s. 208.
6 Por. M. Bizan, P. Hertz: Głosy do „Kordiana”. W: J. Słowacki: Kordian.

Warszawa 1967, s. 223–224. Hertz skłonny jest mniemać, że prozaiczna umiejęt-
ność szycia butów psom jest tu przeciwstawiona „romantycznemu dyletantyzmowi,
toteż ten fragment utworu ma chyba znaczenie o wiele bardziej doniosłe, niż się to
na ogół może wydawać”. Jest to spostrzeżenie cenne dla koncepcji niniejszej pra-
cy, która wymowę całej bajki (podobnie jak wymowę dramatu) traktuje jako kry-
tykę bohatera romantycznego — o czym dalej.

7 Cieślikowski broni Janka przed zarzutami serwilizmu i karierowiczostwa,
podkreśla, że nie umiał go przejrzeć ani jednooki król, ani lud — bo jest to „bajka
o antynomii zracjonalizowanego i skatechizmowanego świata dorosłych i krnąbr-
nego świata dzieci” (s. 63). Istotniejsza wszakże dla tezy tej pracy staje się pole-
mika z tą koncepcją Cieślikowskiego, która łączy w całość „programu edukacyjne-
go” Grzegorza wobec panicza trzy opowieści: O Janku, co psom szył buty (prze-
znaczoną — zdaniem Cieślikowskiego — dla dzieci), historię o Napoleonie w cza-
sie egipskiej kampanii (dla starszej dziatwy) i historię o Kazimierzu i jego boha-
terskiej śmierci, gdy zabija tatarskiego pułkownika (dla młodzieży), por. s. 58 i 59.
Po pierwsze, bajka o Janku nie jest budującą opowiastką dydaktyczną dla naj-
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Jak widać, dotychczasowe interpretacje zdążały w kierunku odczytań
(auto)biograficznych bądź socjologiczno-politycznych. Wydaje się wszak-
że, że nie są to jedyne kierunki interpretacyjne i konteksty, umożliwiające
odczytanie „wiązki sensów” złączonych w dramacie z tą bajką. Warto więc
pokusić się o próbę innej jeszcze interpretacji — z innych kontekstów wy-
nikającej — dość mocno przy tym osadzonej zarówno w przekrojach pro-
blemowych Kordiana, jak i w literackich konwencjach epoki, których —
jak się wydaje — w tym akurat przypadku nie docenili wystarczająco do-
tychczasowi interpretatorzy. A są przecież te konwencje — dla lektury dzieła
literackiego — jednym z kontekstów najbardziej fundamentalnych. Zdążał
ku takim kontekstom i takiej interpretacji Józef Ujejski — ale rychło osądził,
że w konstrukcji dramatu Słowackiego bajka ta mieści się „bez ładu i skła-
du”. Czy na pewno?

***

Wśród wielu przejawów romantycznego buntu przeciw rygorom klasy-
cystycznego gorsetu poetyki normatywnej — powieść poetycka, kształtu-
jąca się w przedlistopadowej, wczesnej fazie tego prądu w Polsce, zajmuje
miejsce znaczące. Jednym zaś z obyczajów jej poetyki, dostrzeżonym i opi-
sanym przez badaczy (a traktowanym jako wyraz dążności do mieszania ro-
dzajów i gatunków literackich), stało się wpisywanie w świat przedstawio-
ny powieści — powoływany do istnienia przez narratora — innego, auto-
nomicznego organizmu poetyckiego, podejmującego tradycje gatunkowe
bądź stylowe, charakterystyczne dla romantyzmu. Była to więc z reguły bal-
lada — jak na przykład Alpuhara, „szkatułkowo” wmontowana w scenę uczty
w Konradzie Wallenrodzie. Skupiała ona w sobie, co jest bardzo istotne,
niektóre z głównych linii znaczeń całości poematu Mickiewicza. Taką też

młodszych, choćby dlatego, że nie daje wzoru do naśladowania i niczego nie zmie-
nia w tym zakresie groteskowe zabarwienie, a jej „prawda moralna” jest nieczytel-
na. Po drugie — „proces wychowania patriotycznego” w tak błyskawicznym skró-
cie, choć dostrzega go Maciejewski — byłby może prawdopodobny w obszarze
całej trylogii, ale w samym Kordianie nie przekonuje. Po wszystkich trzech opo-
wieściach „budujących” — jak dowodzi Cieślikowski – Kordian mówi: „lecz ja nie
mam wiary” (w. 229) i dalej nieco: „Teraz czas, świat młodzieńca zapałem prze-
mierzyć, / I rozważyć pytanie: żyć? alboli nie żyć?/ Jam bezsilny...” (w. 304–
306). Czy można za sukces edukacji patriotycznej uznać taką samoocenę bohate-
ra? A przecież nie jest to chwilowe hamletyzowanie — konkluzja ostateczna tych
rozmyślań to zwerbalizowanie postawy zwątpienia: „Jak Kolumb na nieznane
wpływam oceany / Z myślą smutną i sercem rozbitym” (w. 333–334).
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funkcję ballady, będącej poniekąd kwintesencją poetyckiego wyrazu istot-
nego aspektu całej powieści poetyckiej, spełnia Rusałka ze Żmii Słowac-
kiego.

A oto, co pisze Kleiner o tych 254 wersach Alpuhary, umieszczonych
w centralnym ogniwie kompozycji Konrada Wallenroda: „[...] w tę scenę
górującą, w której liryzm dawał uwerturę powadze eposu, tchnął Mickiewicz
całą siłę ogniska, co skupia promienie całości i potężne życie dramatyczne,
czyniąc wydźwiękiem jej i szczytem Alpuharę”8. Sądu tego nie zmienił, cho-
ciaż później wskazał także na różnice między postawą Almanzora i Konra-
da; tamten jest przykładem heroicznej ofiary z własnego życia — ale bez
nadziei na zwycięstwo, bez myśli o ratowaniu ojczyzny, także bez przeży-
wania wewnętrznego konfliktu etycznego. Spełnia czyn mściciela, niszczy
wroga — a źródłem tego czynu staje się sama nienawiść. Brak mu jakich-
kolwiek przesłanek pozytywnych. Inaczej motywowany jest Konrad. Sym-
boliczny więc sens tej ballady postrzega Kleiner w skodyfikowanym w niej
prawie odwetu i pomsty, co jest dla wymowy Konrada Wallenroda prze-
słaniem istotnym jako przestroga dla ciemiężców. Ale też jako jedno z moż-
liwych rozwiązań etycznych, jako rozwiązanie ukazane w balladzie w posta-
ci „czystej”, „bezkonfliktowej” dla sumienia — a inaczej potraktowane w ca-
łości poematu, komplikującego etycznie wybór drogi zdrady.

Rusałkę ze Żmii Słowackiego nazywa natomiast Kleiner „pierwszym wy-
kończonym malowidłem owego typu eterycznego, jaki cechować będzie po-
etę”9. Przywołując zawarty tu „poetycki portret” bohaterki tytułowej („Nad
falami w mglistej chmurze, / W blasku srebrnych tęcz dziewica”), zauważa,
że jej tajemniczość i upiorność to nie tylko podjęty typowy motyw fanta-
styki romantycznej, ale również motywacja i zapowiedź kontynuowanego
w kreowaniu wizji zamku Hetmana działania poetyckiego, które uruchamia
wyobraźnię, stwarzającą wytwór w aurze niesamowitości, budowlę o nad-
naturalnej wspaniałości i przepychu. Tu z kolei — inaczej niż w Konradzie
Wallenrodzie — ballada wydobywa i akcentuje płaszczyznę poetyckiej kre-
acyjności świata, w całości poematu nieco przygłuszoną elementami histo-
ryzmu, realiami kolorytu lokalnego i sensacyjnością akcji.

Okazuje się więc ballada i w tej powieści poetyckiej swoistą soczewką,
skupiającą istotne dla całości utworu elementy. Dopowiedzmy, o które ele-
menty Żmii chodzi szczególnie — w ramach owej „wyobraźni kreującej”,
jaką podkreśla Kleiner wraz z wydobyciem waloru eteryczności stwarzane-
go świata. Wróćmy do słów: malowidło, portret. Obraz inicjalny ballady —

8 J. Kleiner: Mickiewicz. T. 2, cz. 1. Lublin 1948, s. 110.
9 J. Kleiner: Juliusz Słowacki..., s. 126.
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będącej wspomnieniem, „powieścią kozacką” śpiewaną przez lud, który pró-
buje tłumaczyć dziwne zachowanie Hetmana skutkami jego obcowania z Ru-
sałką — tak boginkę przedstawia:

Zapienione skalne progi
Mgliły błękit wód zwierciadła.

Przy Rusałce wysp Hetmana
Widać było w blask miesiąca
Jego luba z mgły uwiana,
Z mgły dnieprowej, zimna, drżąca.

Dziwny to obraz. Mgła z rozpylonej na skalnych porohach wody, uwita
w kształt dziewicy, odbity w miesięcznym blasku w zamglonym błękicie „wód
zwierciadła” — obok niej Hetman. To obraz pierwszy. Dalej nasila się skłon-
ność do „malowania” blaskiem i mgłą nieodpartej urody Rusałki, właśnie
eterycznej, migotliwej i zmiennej — jak refleksy poświaty księżycowej na
wodzie.

Płynie zwolna łódź Hetmana
Przed nią postać z mglistej chmury
Płomieniami malowana

Taka piękna, ponad falą
Gdy się o nią blask roztrąca
Wpół się ogniem lica palą,
Wpół się srebrzą w blask miesiąca.

Postać malowana płomieniami — i mglista zarazem. Już tu uwyraźniają
się sprzeczne, przeciwstawne żywioły budujące tę postać: fala wodna i blask
płomieni — mgła i światło księżyca — rozpryski wodne i ogień. Chciałoby
się powiedzieć: impresjonistyczna wizja, ulotna i migotliwie zmienna. A wszy-
stko to ślad artystycznych zabiegów poetyckich, przenoszących chętnie kre-
owany świat urody natury w sferę wodnego odbicia, gdzie staje się obra-
zem, więc właśnie kreacją, dziełem sztuki. Jego percepcja — w Rusałce mamy
do czynienia właśnie z takimi „obrazami z wód zwierciadła” — jest już per-
cepcją estetycznej rzeczywistości: malowidła10. I to jest druga ważna cecha

10 Szerzej o funkcjach wodnego odbicia zob. I. Opacki: Pośmiertna z głębi
jezior maska. W: Studia o Leśmianie. Red. M. Głowiński i J. Sławiński. Warszawa
1971, s. 242–244.
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poetyki Żmii, manifestowana przez wprowadzoną tu balladę. Wpisuje ona
tę powieść poetycką w szereg utworów, budujących estetyczną percepcję
rzeczywistości kreowanej przez wykorzystanie motywu wodnego odbicia,
przenoszącego opisywany świat w wymiar sztuki. Jest wszakże i trzecia
funkcja ballady o Rusałce: ta „wkładka”, jak ją nazywa Kleiner11 — przypo-
mnijmy — jest pieśnią ludu o Hetmanie. Niesamowitość, upiorność Rusał-
ki, ocierająca się o ten typ fantastyki romantycznej, który prowokuje do
reakcji parodystycznych, zabezpiecza w ten sposób autora przed zarzutem
ulegania „wybrykom komicznym” (to określenie Kleinera), przerysowanej
wyobraźni, jej przerostom. Bo tu mamy po prostu do czynienia nie z relacją
o świecie „prawdziwym” (którego iluzję wytwarza fabuła całości poematu),
ale z kreatywną wyobraźnią ludu. Odnosi się ta cecha, oczywiście, nie tyl-
ko do demonicznych czy wampirycznych wręcz rysów Rusałki, żywiącej się
skądinąd śmiercią wszystkiego, co żyje:

Duchem zmarłych na tym świecie
Żyję, kwitnę jak mogiła.
Cóż po łąkach, cóż po kwiecie?
Niechaj giną, bym ja żyła.

Zawarty jest więc w balladzie istotny aspekt wymowy całej powieści —
z jej powikłanymi relacjami ludzkimi i niesamowitością pozaludzkich istot,
śmiercią i miłością nieszczęśliwą, wyniszczającą i zniewalającą. Emanuje z niej
dziwna, balladowa groza stowarzyszona z nieodpartym urokiem. Dzikie, dra-
pieżne i więżące piękno Rusałki jest czarem śmiercionośnym. I tę właśnie
płaszczyznę akcentuje ballada, w całości powieści uwikłana i nieco zatarta
przez inne sfery świata utworu.

Zatrzymajmy jeszcze na chwilę uwagę na obserwowaniu także innych,
nie tylko balladowych, wstawek, pomieszczanych „szkatułkowo” w roman-
tycznych utworach, oraz na ich funkcji przenoszenia skumulowanych w nich,
a więc uwyraźnionych aspektów wymowy całościowej tych utworów. Jed-
ną z głównych jest — pieśń, co również znamionuje tradycje genologiczne,
podejmowane przez romantyzm.

Maria Malczewskiego, pierwsza polska powieść poetycka, powierza to
zadanie tzw. drugiej pieśni Masek. Jest to autonomiczny, wyraziście dzięki
ramie kompozycyjnej wyodrębniony utwór. Jego rama — zdaniem M. Ma-
ciejewskiego — jest maksymą eschatologiczną i staje się niemal przysło-
wiem. „Maksymy takie zwykła tworzyć poezja ludowa odbijająca świado-

11 J. Kleiner: Juliusz Słowacki..., s. 128.
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mość zbiorową” — powie Maciejewski12 i w przypisie przywoła autoryta-
tywny sąd Zdzisławy Kopczyńskiej: „Sentencjonalny charakter tego dys-
tychu i jego powtarzalność wskazują na związki z techniką ludową”. A dys-
tych ten brzmi:

Ach! na tym świecie, Śmierć wszystko zmiecie,
Robak się lęgnie i w bujnym kwiecie.

Jest ten dystych nie tylko ramą kompozycyjną, ale i refrenem, który zwie-
lokrotnia niesione sensy i rozgranicza cztery dziewięciowersowe strofy. Spór
— dotąd trwający między badaczami, którzy łączą poszczególne strofy z ok-
reślonymi postaciami: Marią, Wacławem, Miecznikiem i Wojewodą13 —
świadczy dobitnie, że tematyka strof zbiera i kumuluje semantyczne kontu-
ry planów tych postaci wraz z ich atrybutami. Wszystkie cztery strofy mówią
przecież — zdaniem Maciejewskiego — o nieszczęściu i cierpieniu, w pod-
tekście zaś — o jego sprawcy, Wojewodzie. Dlatego (jak sądzi badacz) po-
wiązań jest chyba więcej między tymi postaciami i przyporządkowanymi im
strofami drugiej pieśni Masek, niż wydobywają to spierające się strony,
a „rozstrzygnięcia światopoglądowe, które mają miejsca w tych strofach,
okazują się wyznacznikami zapatrywań większości osób egzystujących w po-
emacie”14. Dwudzielne w kompozycji strofy w pierwszych swoich częściach
obrazują nieszczęście, znane nam z fabuły powieści — i te doznania są „fak-
tycznie doświadczane, natomiast boje o nadzieję [sygnalizowane w drugich
częściach strof — A. O.] odbywają się z wyraźnie straconej pozycji; prze-
sunięte zostały na płaszczyznę werbalną i stąd już nawet w izolacji od całe-
go poematu miejsca te zaczynają wyzwalać ironię. [...] O nadzieję walczy się
w sferze pragnień”15. Ironia staje się zatem dla Maciejewskiego centralnym
argumentem, przemawiającym za romantyczną wymową Marii, pozwalając
na uchylenie klasycystycznego objawu moralizowania na temat wiary w na-
dzieję, którą przecież głoszą ci, co ją właśnie unicestwiają — posłannicy
śmierci. Tak to pieśń Masek rysuje wymowę poniekąd podwójną: jedną war-
stwę sensu zawiera „sama w sobie”, drugą, ironizującą, ujawnia w powiąza-
niu z kontekstem całości utworu.

12 M. Maciejewski: Narodziny powieści poetyckiej w Polsce. Wrocław 1970,
s. 249.

13 Szerzej pisze o tym: M. Maciejewski: Narodziny powieści..., s. 246.
14 Tamże, s. 247.
15 Tamże.
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Jak widać, druga pieśń Masek stanowi „miejsce zawęźlenia” wyrazu ar-
tystycznego i światopoglądowego całej powieści — podobnie jak Alpuha-
ra i Rusałka w powieściach poetyckich Mickiewicza i Słowackiego. Tam zem-
sta, która dokonuje się za cenę zagłady bohatera (jak biblijnego Samsona,
grzebiącego Filistynów wraz z sobą pod gruzami świątyni, unicestwionej
jego wstrząśnieniem), w Konradzie Wallenrodzie zostaje zamknięta w bal-
ladzie, w Rusałce zaś złowrogi czar śmiercionośnej ułudy i fantastyka ro-
mantyczna, kreująca światy grozy i niewyobrażalnych dziwów z ludowych
wierzeń rodem, jest dotknięciem tej granicy, za którą może rozciągać się pole
właściwe już tylko dla parodystycznych zachowań. W Marii emanacja fa-
talistycznego „prawa świata”, prawa smutku i beznadziejności ludzkiej eg-
zystencji, przegrywającej ze śmiercią wszechobecną i wszechwładną, wo-
bec której złudą jest nadzieja, warta jednak walki — uzyskuje ironizujący
kontrapunkt w fakcie, że maksymę tę głoszą najemni posłańcy śmierci, co
wyzwala dramatyczną ironię losu, „obiektywizującą się na planie kreowa-
nych zdarzeń”16.

***

A jaka jest funkcja bajki O Janku, co psom szył buty w Kordianie Sło-
wackiego?

Tezą niniejszych rozważań, dla której budowaliśmy przesłanki, obserwując
funkcje „szkatułkowo” wpisywanych do powieści poetyckich ballad i pie-
śni, jest — jak już powiedzieliśmy — założenie, że winkrustowana w ten
romantyczny dramat polistopadowy bajka ma podobne zadania wobec wy-
mowy całości dramatu Słowackiego, co tamte „wstawki” wobec wymowy
powieści poetyckich, w których zostały zawarte. Z jakich więc elementów
tworzywa literackiego buduje Słowacki swoją bajkę? Z czego Janek szyje
w niej buty dla psów?

Jeśli nawet założymy, że pierwszą konwencją, jaka podpowiedziała auto-
rowi Kordiana taki „szkatułkowy” zabieg, są niedawne kompozycyjne eks-
perymenty jego samego (ballada Rusałka w Żmii) i jego poprzedników, któ-
rzy przyczynili się do „narodzin powieści poetyckiej w Polsce”, pozostaje
jeszcze pytanie, dlaczego posłużył się tym razem bajką? Nie jest to wszak
ani ballada, skupiająca dystynktywne cechy światopoglądu pierwszej fazy
romantycznego przełomu, ani też pieśń, liryzująca przez same tradycje swe-

16 Por. rozróżnienie ironii subiektywnej („głęboka melancholia zrezygnowane-
go pesymizmu”) i obiektywnej (ironia losu) wraz z kontekstami filozoficznymi
tych rozróżnień u M. Maciejewskiego (tamże, s. 251).
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go gatunku, przez refren, który został, np. w drugiej pieśni Masek, wielora-
ko wykorzystany. W dramacie romantycznym, na co wskazuje choćby  Dzia-
dów część III, funkcjonują licznie wprowadzone pieśni — jak pieśń zemsty,
pieśń bluźniercza, patriotyczna — służąc programowemu mieszaniu rodza-
jów i gatunków literackich tudzież tonów wypowiedzi w dramacie. Podobne
funkcje pełni epicki Ustęp. I cały czas znajdujemy się w polu tradycji lite-
rackich, podejmowanych przez romantyzm. Ale bajka?

Jaką wymowę ma ta żartobliwa pozornie i błaha historyjka, opowiedzia-
na — a raczej zaśpiewana (do czego przyjdzie jeszcze wrócić) — dla rozwe-
selenia panicza, zniechęconego do świata, do ludzi i do życia?

Zawsze synkretyczna rodzajowo bajka nie stanowiła dla romantyków ga-
tunku znaczącego, jeśli nie była równocześnie baśnią m a g i c z n ą  (jak
np. baśnie Hoffmana, braci Grimmów czy ludowe baśnie, inspirujące np. Ber-
wińskiego i jego Bogunkę na Gople, czy ta z Balladyny — o kropli krwi,
co nie dawała się zmyć). Tymczasem bajka z Kordiana baśnią magiczną nie
jest, co zbliża ją z pozoru do epoki poprzedniej, kiedy to bajka była gatun-
kiem uprzywilejowanym. Ale też brak w niej, co z kolei oddala ją od oświe-
cenia, alegorycznego dydaktyzmu (choć nie brak — przynajmniej w pod-
tekście! — zwierząt). Czy jest to więc — jak chce Jarosław Maciejewski —
karykaturalny obraz sytuacji społeczeństwa podczas powstania? Czy ilu-
stracja wzorcowej kariery lojalisty, jak sugeruje Hertz?

Na pewno jest ta bajka zupełnie odmienna stylistycznie od dwóch na-
stępnych, kolejnych opowieści Grzegorza. Inność tę najłatwiej uchwycić,
analizując operacje dokonywane na przysłowiach. Adalberg, jeden z pio-
nierów polskiej paremiografii, na którego Księdze przysłów oparł trzytomo-
we, monumentalne dzieło Nową księgę przysłów i wyrażeń przysłowiowych
polskich Julian Krzyżanowski17 — odnotował (w 1894) takie postaci przy-
słowia, które legło u genezy naszej bajki o Janku: „miał pies buty?”; „wszę-
dzie psy bez butów chodzą”; „psom buty szyć”; „psom się to na buty zda-
ło (na budę)”. Mirosław Kasjan, który badał wysycenie poszczególnych ut-
worów Słowackiego przysłowiami, zwraca uwagę na dwie interesujące tu
dla nas sprawy. Pierwsza z nich to fakt, że liczba przekształconych zwrotów
przysłowiowych w twórczości Słowackiego jest niewspółmiernie mniejsza
niż przysłów niezmienionych18. Jeśli więc konstatujemy zagęszczenie prze-

17 Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. Red. J. Krzyża-
nowski. Warszawa, T. 1: 1969; T. 2: 1970, T. 3: 1972.

18 J. M. Kasjan: Przysłowia i metaforyka potoczna w twórczości Słowackiego.
Toruń 1966, s. 21: „Stosunek procentowy przysłów nie zmienionych do prze-
kształconych wyraża się w przybliżeniu następującymi cyframi: 74% do 26%,
a w cyfrach bezwzględnych: ponad 2000 do 800”.
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kształceń, grę ze skontaminowanymi zwrotami przysłowiowymi, jest to zja-
wisko znaczące. I kwestia druga — pisze ten badacz (nieobecny nota bene
w przeglądzie Cieślikowskiego, który pomija także sądy Kleinera), że pewne
utwory Słowackiego znamionuje zjawisko masowego występowania przy-
słów w określonych miejscach tekstu, a stopień nasycenia tych „wysp”
zwrotami przysłowiowymi wobec reszty tekstu jest niewspółmiernie wyż-
szy19. To właśnie przypadek bajki z Kordiana. Frekwencja przysłów dla
całości dramatu mieści się w przedziale 156 słów między przysłowiami, co
Kasjan kwalifikuje jako nasycenie średnie (aż do liczby 300 słów oddziela-
jących kolejne przysłowia20). W bajce natomiast zagęszczają się one tak, że
wpływa to na zdecydowane podwyższenie miejsca Kordiana w tej tabeli.
Autor uważa, że to zjawisko dotyczy utworów, które stanowią rozwinięcie
przysłowia czy przypowieści i sądzi, że taka właśnie (tj. przysłowiowa) jest
geneza bajki z Kordiana. Dla porządku dodajmy, że podobnie jest w dwóch
tylko jeszcze przypadkach opowiastek o analogicznych cechach nagroma-
dzenia zwrotów przysłowiowych: Sferusa o grochu (z odmian tekstu Age-
zylausza) i w przypowieści ewangelicznej o tym, że „po jarmarku zły targ”
(z Zawiszy Czarnego). Dlaczego obie konstatacje Kasjana są znaczące dla
naszej tezy?

Wydaje się mianowicie, że bajka O Janku, co psom szył buty jest bajką
à rebours. Opiera się na przysłowiu — ale nic się w niej nie zgadza z wy-
wołanymi przysłowiem oczekiwaniami odbiorców, przyzwyczajonych do ste-
reotypu, wypracowanego długą tradycją gatunku. Warto przypomnieć, że
jedną z najwcześniej dostrzeżonych i opisanych formuł inicjalnych był wła-
śnie formuliczny sposób rozpoczynania bajki21. Mógł to być zwrot: „Był so-
bie raz...”, albo: „Za górami, za lasami żył...”, czy — analogicznie — inna
ogólnikowa lokalizacja bohatera. Tu natomiast od razu zostajemy zderzeni
z bardzo konkretnym jego usytuowaniem:

Było sobie niegdyś w s z k o l e ,
Piękne dziecię, zwał się Janek

19 Tamże, s. 40.
20 Tamże, s. 83.
21 Bibliografię do tego tematu przynosi m.in. artykuł J. Bartmińskiego: Wokół

Lordowskiej koncepcji formuły. „Literatura Ludowa” 1975, z. 6, s. 3–11. W not-
kach 1-6 wymienia autor badaczy i tytuły ich prac (od F.M. Luzela — z 1878
roku, po N. Rosianu — z roku 1974). Pisze także: „Literatura naukowa o formule,
bogata i wielojęzyczna, najwcześniej zajęła się formułą starych, stereotypowych
początków i zakończeń bajek”.
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I to jest już pierwsze znaczące przekształcenie stereotypu, a za chwilę
dowiemy się w dodatku, że obie informacje są nieprawdziwe: w szkole dłu-
go wszak miejsca nie zagrzał, podobnie jak u szewca, trudno też go nazwać
pięknym ze względu na przywary — określenie zaś „dziecię” w odniesieniu
do kogoś, kto „czuje Bożą wolę” i „suszy dzbanek” jest całkowicie grote-
skowe! A o tym właśnie informują kolejne wersy:

Czuł zawczasu Bożą wolę
Ze starymi suszył dzbanek.

Sens podstawowy zwrotu „czuć Bożą wolę” (tzn. „czuć skłonność do
osoby innej płci”22) został tu w dodatku luźno połączony z przysłowiowym
określeniem innej skłonności: do suszenia dzbanka. Tę zaś postać zwrotu
przysłowiowego określa redakcja krótko: „o pijaku”23. Widać więc już z po-
czątkowych wersów, że wcale nie zapowiada to bajeczki dla dzieci, jak su-
geruje Cieślikowski. Dalej mnożą się kontaminacje przysłów — jak ta o bi-
ciu w ciemię. Podstawowa postać — „nie w ciemię bity” — mówi o kimś
sprytnym, rezolutnym. Tu ten utrwalony przysłowiową tradycją sens zo-
staje odwrócony przez zabieg skontaminowania z drugim zwrotem — o „wbi-
janiu do głowy”:

Twego Janka w ciemię bito
N i c  n i e  w b i t o . . .

Wcześniejsze wersy informowały dokładnie, jak się to odbywało: za po-
mocą codziennego łamania na biedaku wierzby przez bakalarusa. Zakwestio-
nowane zostają dzięki temu opisowi umiejętności i kompetencje dydaktycz-
ne tego ostatniego raczej niż zdolności Janka. Spotkamy tu także przykłady
głębszych przekształceń postaci przysłowia, nierzadko uzyskane przez skon-
taminowanie dwóch — czy fragmentów kilku zwrotów przysłowiowych.
Na przykład to, że „Jankowi nie do smaku, / Przy szewieckiej ślepić igle”,
albo to z następnego wersu: „Diabeł mięszał żółć w biedaku”. Nowa księga
przysłów odnotowuje — poza różnymi, licznymi przykładami i okoliczno-
ściami „ulewania żółci”, tylko zwroty: „żółć mi poruszył” albo „to ci żółć
porusza”, w znaczeniu denerwowania kogoś, drażnienia. Nic dziwnego, że
Jankowi po takim zajściu „śniły mu się dziwy, figle; / zwyciężyła wilcza cno-
ta”24. Zwrot przysłowiowy mówi o wilczej naturze, cnoty z wilkami mądrość

22 Por. hasło 155 w Nowej księdze przysłów..., T. I.
23 Tamże. T. 3, s. 355.
24 Tamże, s. 965.
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zbiorowa raczej nie kojarzy — mamy więc przykład odwrócenia sensu przy-
słowia: jasne jest przecież, że nie o zwycięstwie dobrych nawyków Janka
informuje ten wers, lecz wręcz przeciwnie. Inny przykład strawestowania
zwrotów przysłowiowych (i to co najmniej dwóch, skontaminowanych) to:
„Jak do wody wpadł i zginął”. Odnotowano w Nowej księdze przysłów zwro-
ty25: „jak w wodę wpadnie”, „jak kamień w wodę”, „zniknąć bez śladu”;
i u Mickiewicza, w Panu Tadeuszu: „Zginął bez śladu, jak gdyby wpadł w wo-
dę”26. Warto może, gdy o wodzie mowa, wskazać na grę znaczeń dość fine-
zyjną, bo nie wpadającą w oko: gdy Janek „na strudze do Królewca /P o -
p ł y n ą ł / Jak do w o d y  wpadł i zginął...” — pleban na kazaniu uspo-
kajał nie tyle płaczącą matkę, co swoją „trzódkę” solennie przysłowiowym
zapewnieniem: „Co ma wisieć, n i e  u t o n i e .” Dużo tu tych wodnych
kontekstów — i przynajmniej jedno nie zmienione przysłowie!

Wszystkie te szczegółowe obserwacje wskazują zarówno na ogromne
wysycenie tekstu bajki przysłowiami, jak i na zdecydowaną dominację zwro-
tów przekształconych — odwrotnie niż opisana tendencja, odniesiona w wy-
liczeniach Kasjana do całości twórczości Słowackiego. Czemu to służy? Po-
wiedzieliśmy, że to bajka à rebours. Częściowo dostrzegali to niektórzy in-
terpretatorzy już wcześniej. Pisze Cieślikowski: „Cała bajka jest odwróce-
niem i zakwestionowaniem prawd zawartych w problematycznej i zracjona-
lizowanej mądrości przysłów”27. Na to zgoda (choć nie ma zgody na dalsze
wnioski tego wywodu: że Janek zadrwił sobie z tego przysłowia — i nie
utonął. To właśnie jest dowód na trafność diagnozy plebana, p o d p a r -
t e j  mądrością przysłowia!).

Dla Kasjana żartobliwe odwracanie stereotypu, podpowiadanego porze-
kadłem „To się psu na buty zdało”, określającego czynność bezsensowną
— a także losu Janka, który nauczył się tylko psom szyć buty (winien więc
„zejść na psy”?) — zaczyna się z chwilą, gdy król „ludnej wyspy” zrozu-
miał porzekadło dosłownie. To przesądziło o błyskawicznej karierze Janka28.
Dla nas odwracanie sensu tych — dotąd traktowanych przez paremiologię
jako niezmienne — postaci prawd powszechnie uznanych, będących zapi-
sem zbiorowej świadomości, zaczyna się od incipitu i jest kontynuowane
najczęściej przez kontaminację dwóch przysłów. Podważa to możliwość prze-
kazania moralnej nauki, dlatego zapytany o nią Grzegorz nie potrafi jej wska-
zać w bajce.

25 Tamże. T. 2, s. 13.
26 A. Mickiewicz: Pan Tadeusz. Ks. X, w. 202.
27 J. Cieślikowski: Bajka o Janku..., s. 61.
28 M. Kasjan: Przysłowia i metaforyka potoczna..., s. 41.
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Zapewne Janek jest w tej bajce „antybohaterem”, jak Kordian w drama-
cie, sama zaś bajka niszczy niejako wiarę w zbiorową mądrość, płynącą z tra-
dycji, a przekazywaną w przysłowiach29. Dramat Słowackiego, w który zo-
stała wpisana ta bajka, niszczy także pewną konwencję, pewne zbiorowe
wyobrażenie o bohaterze romantycznym. Jego mit zostaje zanegowany w po-
staci Kordiana — niezdolnego do sprostania wytyczonemu sobie celowi
i ponoszącego klęskę przed sypialnią cara. Przegrywa on z własną, rozkoły-
saną wyobraźnią, wykarmioną na przerostach fantastyki przedlistopadowej
twórczości wczesnego romantyzmu, na literaturze grozy i ludowej „cudow-
ności”. „Człowiek, który bez rezultatu praktycznego poświęca się, jest wa-
riatem. Tak szepce Kordianowi myśl krytyczna”30.

Rozziew między marzeniami a wolą to — według Kleinera — zasadniczy
rys psychiki Słowackiego. Jeśli za stanem badań przyjmiemy, choćby inter-
pretowane żartobliwie, upodabnianie Janka (kształtowanego przez pryzmat
biograficznych analogii) do autora — to o Kordianie Kleiner powie wprost,
że do III aktu jest on autobiografią Słowackiego; potem dramat przechodzi
w „sferę nerwów”. „Plan Kordiana przestaje być zamiarem świadomego idei
bohatera — staje się idee fixe neurotyka”31. Jednak tak jak Grzegorz nie ro-
zumiał sensu bajki, którą chciał rozweselić melancholicznego panicza — tak
i współcześni Słowackiemu czytelnicy i krytycy Kordiana nie umieli odczy-
tać ani jej funkcji poetyckiej, metaforyzującej wymowę całego dramatu, ani
przesłania, płynącego z prezentacji losu Kordiana — antybohatera.

Bo bajka o Janku zawiera w sobie opowieść o dwóch analogicznych bo-
haterach. Obaj naruszają powszechnie przyjęte i społecznie akceptowane
normy zachowań. Sygnalizują to kontaminacje i przekształcenia przysłów —
tak liczne w bajce, a odwracające ich sens, niezmiennie trwający w przeka-
zie tradycji32. Heda Jason, badająca zawartość treściową bajek, wprowadza
pojęcie „rytuału buntu”33, funkcjonującego dla utrzymania równowagi mię-

29 O roli przysłów w kulturze przedpiśmiennej — i o długo, bo aż do czasów
romantyzmu, trwających śladach tej pierwotnej, oralnej kultury pisze J.W. Ong
w książce Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii. Przeł. J. Japola.
Lublin 1992.

30 J. Kleiner: Juliusz Słowacki.., s. 261.
31 Tamże, s. 255.
32 Szerzej o funkcji przysłów w utworach Słowackiego piszę w artykule:

A. Opacka: Słowo nazywające i kreujące. Z zagadnień ewolucji języka poetyckiego
J. Słowackiego (na przykładzie analizy aforystyki i przysłów). W: Interpretacje i re-
forma. Red. A. Opacka. Katowice 2002.

33 H. Jason: Analiza treści literatury ustnej. Omówienie krytyczne. „Pamiętnik
Literacki” 1990, z. 1, s. 255–280.
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dzy członkami społeczności. Bo „choć na ogół przyjemnie jest mówić
o czymś, co nie ma szans urzeczywistnienia w prawdziwym życiu, bohatera,
który ośmiela się pogwałcić społeczne normy, czeka tragiczny koniec”34. Tak
może być interpretowany skok Kordiana – „wzniósł się ponad spodlony
świat”35, ten z okrutnej bajki, bez szczęśliwego zakończenia. Bajki o nieprzy-
stosowaniu, o antybohaterze.

Inaczej w przypadku Janka: tu także ktoś czegoś nie zrozumiał, ale z bło-
gosławionym dla bohatera skutkiem: król „ludnej wyspy” nie zrozumiał przy-
słowiowej metafory, określającej ignorancję pytanego, który umiał tylko
psom szyć buty. Odpowiedź Janka potraktował dosłownie (oto skutki lite-
ralnego rozumienia przysłów!), co stało się początkiem błyskawicznej karie-
ry psiego szewca:

W trzy dni został szambelanem,
W sześć dni rządcą prowincyji,
W dni dwanaście został panem.

Janek nie tylko nie utonął i nie zawisł na szubienicy, ale — choć popijał
od szkolnych lat, był leniwy, nieposłuszny i głupi — uzyskał to, co nie miało
szans urzeczywistnienia. Doprowadza w ten sposób Słowacki w dziejach
Janka do kompromitacji przeświadczeń funkcjonujących w świadomości
zbiorowej, tak jak z dziejów Kordiana czyni narzędzie kompromitacji boha-
tera romantycznego, jego nadwrażliwości, neurastenicznych fantazmatów
i niewydolności w działaniu. Tak jak w bajce zbudował przewrotny obraz
losu antybohatera, odwracając topos tryumfu sprawiedliwości nad przeciw-
nościami piętrzącymi się na drodze nawet pozornie głupiego, ale szlachet-
nego bohatera (żartobliwie wskazując na jego związek z własną biografią,
której elementami posłużył się także w portretowaniu Kordiana), tak w dra-
macie dokonał rozrachunku z romantycznym mitem wybitnej jednostki, prze-
rastającej otoczenie, kształtując i Kordiana jako antybohatera, charaktery-
zującego się bezsensownością zachowań i skrajnymi reakcjami emocjonal-
nymi. Jego bunt kończy się klęską, zgodnie z przywołanym tu „rytuałem bun-
tu” ze świata bajkowego. To także skłonni bylibyśmy traktować jako świa-
domą grę autora z konwencjami gatunkowymi.

Wydaje się, że propozycja potraktowania bajki o Janku, wpisanej w prze-
strzeń dramatu Słowackiego, jako kontynuacji tej zasady architektoniki no-
wych gatunków ukształtowanych przez romantyzm, które ostentacyjnie

34 Tamże, s. 272.
35 J. Kleiner: Juliusz Słowacki..., s. 261.
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wprowadzały zmieszanie rodzajów literackich i tonów wypowiedzi, pozwala
— dzięki wymowie tej bajki — potraktować dramat jako próbę zanegowania
schematu bohatera romantycznego. Materią szytych tutaj temu bohaterowi
butów — żeby pozostać w kręgu realiów bajki, przez której pryzmat próbu-
jemy ująć główne przesłanie dramatu — są trzy konwencje:

— bajroniczno-skotowsko-werterowskiego bohatera, spolszczonego
w Mickiewiczowym Konradzie Wallenrodzie i w Panu Tadeuszu;

— mądrości ludowej, traktowanej sakramentalnie przez romantyków
od czasów Zoriana Dołęgi-Chodakowskiego (tu zaś potraktowanej
przekornie, czego znakiem jest gra z postacią przysłów traktowanych
na ogół jako niezmienne);

— dydaktyzmu i moralizatorstwa bajki i jej ludycznego zabarwienia;
tu żart przechodzi w groteskowe przerysowanie, a prawda moralna
jest niejasna.

Ironia Słowackiego, czasem przybierająca autoironiczny wymiar, to nie-
wątpliwy znak jego dojrzałości światopoglądowej jako romantyka. Oralne
residuum (jak formuliczność incipitów bajki, wysycenie jej organizmu licz-
nymi przysłowiami — w końcu ś p i e w a n i e  jej przez Grzegorza, po-
świadczające świadomość oralnej genezy takich odprzysłowiowych utwo-
rów) dowodzi żywotności — jeszcze w drugim pokoleniu romantycznym —
śladów oralności, które interioryzacja druku już wkrótce niemal zupełnie za-
trze.

Jak widać, ta propozycja interpretacji architektoniki bajki z Kordiana wpi-
suje ją w odmienne konteksty niż przywołane przez Cieślikowskiego. Są nimi
przede wszystkim te rozwiązania kompozycyjne, wprowadzone w nowych
gatunkach (najpierw w powieści poetyckiej, później w dramacie romantycz-
nym), które obarczają szczególną funkcją wpisane w nie szkatułkowo krót-
kie, autonomiczne pozornie ballady, pieśni czy — jak w Kordianie — baj-
kę. Odczytanie ich sensów wskazuje na istotne aspekty przesłania „macie-
rzystego” utworu, który te wstawki zawiera, aspekty, które w kontekście
komplikacji i wielowymiarowości znaczeń całości utworu mogłyby ulec za-
tarciu. Oczywiście, jest ono w tych krótkich utworach-wstawkach jakby jed-
nowymiarowe, skupione na jakimś znaczeniu prymarnym, podstawowym. Jest
uproszczone — pogłębienie zaś i rozwinięcie, także znaczne niejednokrot-
nie skomplikowanie znaczeniowe, uzyskuje w kontekście utworu „okalają-
cego”.
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Jest to jednocześnie propozycja — wyartykułowana z myślą o pierw-
szym adresacie niniejszej publikacji, studencie końcowych lat filologii pol-
skiej — próba innego nieco niż dotąd porządkowania inaczej nieuchwyt-
nych bogatych sensów prądu uznanego za kluczową tradycję dla naszej
polskiej kultury i operującego dużą wciąż masą oralnego residuum. Świa-
dome posługiwanie się tym spadkiem, przekazywanym w ustnej tradycji z od-
ległej o dziesiątki wieków (!) kultury oralności p i e r w o t n e j  (tak na-
zwanej przez W. Onga, gdyż ukształtowała się przed wynalezieniem pisma,
była „ustna” i różna od kształtującej się obecnie, niejako na naszych oczach
kultury mediów elektronicznych, wypierających kulturę druku, kulturę książki
na rzecz przekazu wizualnego kultury w t ó r n e j  oralności) — pozwala
zauważyć pewne sygnały znaczeń wpisanych w utwory, inaczej nieuchwyt-
ne badawczo. Jak na przykład funkcja odwracania sensu tradycyjnych przy-
słów, by zasygnalizować zmianę konwencji bajki, a w efekcie — zmianę wy-
mowy dramatu.

Uderza wielka dojrzałość artystyczna Słowackiego, swobodnie operują-
cego dostępnymi środkami wyrazu, podejmującego grę z konwencjami, nie
cofającego się przed odważnym przełamywaniem schematów i odświeżają-
cego znaczenia zwietrzałych już układów frazeologicznych (jak to miało miej-
sce we wskazanych przez nas kontaminacjach zwrotów przysłowiowych).
Ponad wszystkimi tymi — znacznymi przecież — innowacjami trwa ludycz-
na aura gry, uśmiech i dystans uzyskany dzięki potraktowaniu „z przymru-
żeniem oka” reguł i przepisów, a także legend i konwencji literackich swojej
współczesności, przechodzących w mit o długim trwaniu.

Anna Opacka — profesor, doktor habilitowany. Kierownik Katedry Dy-
daktyki Języka i Literatury Polskiej w Uniwersytecie Śląskim, wieloletni
kierownik polonistycznego studium podyplomowego, przewodnicząca Okrę-
gowego Komitetu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Katowicach.
Badania naukowe skupione wokół polskiej poezji okresu romantyzmu. Jest
autorką m.in. następujących książek: Litewska epopeja J. I. Kraszewskie-
go. Szkice o „Anafielas”, Ruch konwencji (wspólnie z I. Opackim), prac
wywiedzionych z metodologii Waltera J. Onga — Poetyka oralności czy
Oralne „re-siduum” w „Panu Tadeuszu”, książek popularyzatorskich i dy-
daktycznych (wespół z Ewą Jaskółową) — Prądy i konwencje w poezji,
Prądy i konwencje w prozie, Dialog z tradycją. Należy do Komisji Histo-
rycznoliterackiej Oddziału PAN w Katowicach, Towarzystwa Miłośników
Języka Pol-skiego, Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza (czło-
nek Zarządu Głównego).

Niniejszy szkic jest przedrukiem z: Interpretacje i szkoła. Red. A. Opacka.
Katowice 2000.
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Marek Piechota

Kilka uwag o Zemœcie Aleksandra Fredry

Mamy tę niezachwianą, charakterystyczną dla intelektualnych elit pew-
ność, iż — w węższym lub szerszym zakresie kompetencji — wszyscy je-
steśmy spadkobiercami kultury śródziemnomorskiej i nie potrafimy sobie wy-
obrazić uczestnictwa w zbiorowej świadomości społecznej bez stale dosko-
nalonej umiejętności rozpoznawania ukrytych znaczeń słów i wyrażeń gro-
madzonego cierpliwie przez wieki humanistycznego dziedzictwa. Zatem, gdy
słyszymy słowo „zemsta”, bez wahania pojawia się w naszym umyśle oczy-
wisty — antycznej proweniencji — kontekst paremiograficzny: „zemsta jest
rozkoszą bogów” i chociaż próżno szukać autora tej starożytnej formuły —
„skrzydlatego słowa”1, wszyscy potrafimy przytoczyć garść mitologicznych
opowieści, w których obrażeni bądź znieważeni nieśmiertelni bogowie w od-
ruchu zemsty, w odwecie (nie bez przewrotnej satysfakcji) poddają ludzi wy-
rafinowanym cierpieniom.

Tak Niobe, córka Tantala, Niobe — żona Amfiona2, króla Teb, matka sze-
ściu synów i tyluż córek (wedle Homera) zgrzeszyła pychą wobec boskiej
Latony, matki zaledwie dwojga dzieci Zeusa: Apollina i Artemidy; domaga-
ła się bowiem dla siebie — jako bardziej płodnej — boskiej czci i składania

1 Zob. H. Markiewicz, A. Romanowski: Skrzydlate słowa. Warszawa 1990;
Seria druga. Warszawa 1998. Niekiedy zalicza się tę myśl do przysłów (W. Ko-
paliński: Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa 1985, s. 1331). Samo pojęcie
„skrzydlatych słów” ma proweniencję homerycką. Homer, nie mieszając do tej kwe-
stii bogów, podaje tylko, iż: „[Zemsta] jest słodsza od miodu” (Iliada, 18, 109).

2 Ten zwrot: „Niobe, córko Tantala, / Niobe, żono Amfiona” — uczynił przej-
mującym refrenem czwartej części swego poematu Niobe (1951) Konstanty Ilde-
fons Gałczyński (K.I. Gałczyński: Siódme niebo. Warszawa 1970, s. 339–343).
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ofiar. Tę zniewagę pomściło potomstwo Latony, zabijając „niechybnymi
strzałami” liczne rodzeństwo nieroztropnej Niobe, ją samą zamieniając w ska-
łę. Do dziś Niobe pozostaje synonimem matki rozpaczającej po stracie dzie-
ci, w mniejszym zaś stopniu — to pierwszy wskazany w niniejszym szkicu
paradoks — synonimem przestrogi, że nie należy szydzić, ubliżać, zwłasz-
cza bogom. Pycha była zresztą w rodzie Niobe niejako dziedziczna: Tantal,
król Sipylos w Lidii, za wielokrotne zbrodnie przeciw bogom Olimpu (wy-
kradanie dla swych przyjaciół ambrozji i nektaru, zdradzanie tajemnic Zeu-
sa, podanie na uczcie bogów ciała swego syna Pelopsa…) skazany został
na wieczne cierpienie przysłowiowych „mąk Tantala”3, w Tartarze doświad-
czają go w nieskończoność głód i pragnienie.

Jeśli zajrzymy do erudycyjnego kompendium, z łatwością odnajdziemy
tam starożytne świadectwo greckiego poety Alkmana z Sardes (z drugiej
poł. VII w. p.n.e.): „Istnieje zemsta bogów”4. Możemy również przypomnieć
sobie zdanie z Biblii (Nowy Testament, List św. Pawła Apostoła do Rzy-
mian, który zresztą przywołuje tekst Księgi Kapłańskiej Starego Testamen-
tu): „nie wymierzajcie sprawiedliwości sami sobie, lecz pozostawcie to po-
mście [Bożej]. Napisano bowiem: Do mnie należy pomsta, ja wymierzę za-
płatę”5. Nowy Testament przenika prawo miłości, wybaczenia, miłosierdzia,
zemsta zaś, odpłata, niekiedy przywoływana w majestacie kontekstu „spra-
wiedliwości”, jest więc domeną Boga, bogów, a przecież — to drugi para-
doks tego szkicu — powinna być kojarzona raczej z ideą kodeksu Hammu-
rabiego6, prawa ludzkiego, prawa stanowionego: „oko za oko, ząb za ząb”
(prawa odwetu, wyrównania krzywd), zasady odpłaty złem za zło. Stary Tes-
tament w Księdze Wyjścia przywołuje tę zasadę w obrębie kar spadających
na mężczyzn, którzy podczas bójki wyrządzają krzywdę kobiecie brzemien-
nej; jeśli ta poroni, oni zapłacą tylko grzywnę: „Jeżeli zaś [kobieta] poniesie
jakąś szkodę, wówczas [sprawca] odda życie za życie, oko za oko, ząb za
ząb, rękę za rękę, nogę za nogę, oparzenie za oparzenie, ranę za ranę, siniec

3 Zob.: R. Graves: Mity greckie. Przeł. H. Krzeczkowski. Wstępem opatrzył
A. Krawczuk. Warszawa 1974, s. 357–363.

4 H. Markiewicz, A. Romanowski: Skrzydlate słowa. Seria druga…, s. 13.
(Cytat pochodzi z antologii Poetae melici Graeci, przeł. Jerzy Danielewicz).

5 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Oprac. zespół polskich bibli-
stów pod red. Benedyktynów Tynieckich. Biblia Tysiąclecia. Poznań 1965, s. 1397.

6 Lex talionis, przez późniejsze cywilizacje uznane za wyraz barbarzyństwa,
w tzw. „kodeksie” Hammurabiego zostało przedstawione jako efekt „ustanowienia
sprawiedliwości w kraju” (H. W. F. Saggs: Wielkość i upadek Babilonu. Przeł. J. No-
wacki. Warszawa 1973, s. 179–181).
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za siniec” (Ex. 21, 23–25)7. Takie mamy pierwsze, bezpośrednie skojarzenia,
gdy słyszymy słowo „zemsta”.

Gdy zaś widzimy słowo Zemsta, wyróżnione inicjalną dużą literą, zapisa-
ne kursywą bądź ujęte w cudzysłów, nawet jeśli w pobliżu nie pojawi się
nazwisko hrabiego Aleksandra Fredry, myślimy wyłącznie o jego komedii,
napisanej i wystawionej po raz pierwszy w teatrze w roku 1834 (we Lwowie
17 lutego tegoż roku), wydanej zaś oddzielnie i w obrębie edycji zbiorowej
Komedije Aleksandra Hrabiego Fredry (jako tom V) również we Lwowie
dopiero w roku 1838. W tym czasie, przed i po powstaniu listopadowym,
słowo „zemsta” zaczynało z jednej strony nabierać odcieni nieco antyfemi-
nistycznych, a to za sprawą Lorda Byrona i jego Don Juana: „Słodka jest
zemsta — zwłaszcza dla kobiet” (Sweet is revenge – especially to women,
akt I, 124, przeł. Edward Porębowicz8), z drugiej strony przyjmowało obo-
wiązki patriotyczne w narodzie pozbawionym wolnego państwa; w Dzia-
dów części III Konrad śpiewa tętniącą buntem pieśń o wymowie bliskiej
rewolucyjnym i libertyńskim zarazem tekstom Berangera: „Tak! zemsta, ze-
msta, zemsta na wroga, / Z Bogiem i choćby mimo Boga!”9. Jeśli żarty o wy-
jątkowej przyjemności, jaką mogą czerpać z zemsty kobiety, można jakoś
(przy sporym, niekoniecznie intelektualnym wysiłku) kojarzyć z komedią, to
obowiązki patriotyczne raczej z tym gatunkiem — poza Oświeceniem — już
bardziej zdecydowanie się wykluczają.

Aleksander Fredro (1793–1876) został pisarzem — jak sam to wyznał po
latach — raczej z przypadku, dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności:

Szesnaście lat miałem, kiedym zmienił książkę na szablę. Od Moskwy do Pa-
ryża z sześciomiesięcznej niewoli, z której udało mi się uciec — o literaturze
nie myślałem. A kiedym wrócił do ojczystego zakątka, zostałem wkrótce au-
torem, ale sam nie wiem dlaczego, bo nawet w owym czasie nie uczono dzieci
polskiej gramatyki. Zacząłem więc pisać bez żadnej przewodni i gdyby był
Geldhab [pierwsza pełnospektaklowa komedia Fredry Pan Geldhab – napisana

7 Biblia Tysiąclecia..., s. 93.
8 H. Markiewicz, A. Romanowski: Skrzydlate słowa..., s. 105. Słuszny wyda-

je się domysł, iż ową „słodycz” zemsty zawdzięczał Byron Samuelowi Johnsono-
wi i jego komedii Silent Woman: „O zemsto, jakże jesteś słodka!” (O revenge, how
sweet are you!) Tamże, s. 288.

9 A. Mickiewicz: Dzieła. Wydanie Rocznicowe. T. III: Dramaty. Oprac. Z. Ste-
fanowska. Warszawa 1995, s. 153. W zaborze rosyjskim, wskutek interwencji cen-
zury (aby wyeliminować konteksty polityczne), grywano i wydawano komedię
Fredry pt. Zemsta za mur graniczny.
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w 1818, wystawiona 7 października 1821] upadł w Warszawie, byłbym pewnie
na tym skończył.10

Kiedy jednak Fredro przystępował do tworzenia Zemsty. Komedii w 4
aktach, wierszem (zresztą niezwykle trudnym — ośmiozgłoskowym) w la-
tach 1832–3, sztuki należącej do korony wieńczącej jego dokonania w pierw-
szym okresie twórczości (lata 1818–1835), był już teatralnym profesjonali-
stą, pisarzem znakomicie obeznanym z wymogami dramaturgii i sceny, był
autorem blisko dziesięciu pełnospektaklowych komedii (wspomniany Pan
Geldhab, Mąż i żona, Cudzoziemszczyzna, Śluby panieńskie, Pan Jowial-
ski…), autorem kilku sztuk bliższych muzycznemu wodewilowi, grotesce i far-
sie (Nowy Don Kiszot, Damy i huzary, Gwałtu, co się dzieje!…), wreszcie
kilku jednoaktówek (Intryga na prędce, Pierwsza lepsza, Odludki i poeta…)
stanowiących dla pisarza bodaj najtrudniejsze wyzwanie związane z koniecz-
nością zmieszczenia się w tak zwartej, skondensowanej formie. Napisał więc
łącznie niemal dwadzieścia sztuk, nie licząc prozy.

Był Fredro autorem grywanym (we Lwowie, Warszawie i Krakowie), ce-
nionym, recenzowanym i czytywanym — ukazały się bowiem już wówczas
trzy tomy jego Komedii: dwa w Wiedniu w roku 1826 i trzeci we Lwowie
w 1830. Podkreślona przez pisarza w przytoczonej tu jego opinii decydują-
ca rola sukcesu Pana Gelhaba jest o tyle godna uwagi, że pisarz musiał
wcześniej przełknąć gorycz porażki; jego jednoaktówka Intryga na prędce,
czyli Nie ma złego bez dobrego. Komedia w 1 akcie, wierszem (napisana
w roku 1815, wystawiona 10 marca 1817 we Lwowie) zeszła z afisza po jed-
nym spektaklu.

Nie bez wpływu na popularność Fredry mogła pozostawać okoliczność,
iż uchodził on równocześnie za autora wielu utworów o treści obscenicz-
nej, napisanych głównie w czasie służby wojskowej, utworów niepewnego
zresztą autorstwa, pomijanych w wydaniach zbiorowych dzieł pisarza. Jak
pisał Kazimierz Wyka: „Pewne tytuły nawet zacytować się nie dadzą”11 —
a cóż dopiero mówić o samych tekstach. Kwestie te zresztą pozostają poza
obszarem dociekań niniejszego wystąpienia. Z okresu służby wojskowej Fre-
dry w armii cesarza Napoleona o wiele ważniejsze wydaje się to, iż po nie-
szczęsnej kampanii moskiewskiej, udziale w bitwach pod Dreznem i Lipskiem,
spędził kilka miesięcy wiosny roku 1814 w Paryżu, w którym zachwyciła go

10 Cyt. za: S. Pigoń: Dookoła jednego wywiadu. W: Tegoż: Z ogniw życia i li-
teratury. Wrocław 1961, s. 224.

11 K. Wyka: Aleksander Fredro 1793–1879. W: Literatura krajowa w okresie
romantyzmu 1831–1863. T. 1. Red. M. Janion, B. Zakrzewski, M. Dernałowicz.
Kra-ków 1975, s. 402.
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gra aktorów paryskich teatrów, zwłaszcza w wodewilach i komediach, gra
znakomitych artystów dowartościowujących niejednokrotnie swym talen-
tem najlichsze nawet ramoty.

Wróćmy jednak do Zemsty. Historycy literatury chętnie uciekają się do
pomocy metod genetycznych; wyjaśnienie genezy dzieła bywa niekiedy bar-
dzo pomocne w zrozumieniu koncepcji artystycznej skończonego dzieła.
W przypadku Zemsty mamy jednak do czynienia z rzadkim przypadkiem hi-
storycznoliterackim — i niech to będzie trzeci paradoks niniejszego szkicu
— gdy rozwikłanie genezy utworu sprowadza na manowce nawet wybit-
nych badaczy. Osnowę intrygi komedii noszącej tytuł, który znacznie bar-
dziej przystawałby raczej do tonacji tragicznej, jest spór dygnitarzy niewy-
sokiego, powiatowego szczebla: Cześnika Raptusiewicza i Rejenta Milczka,
zamieszkujących na swoje i ich rodzin nieszczęście dość obszerny, jednak
jeden tylko zamek (część zamku kupił nieżyjący już ojciec Klary, a więc brat
Cześnika, dziedzicem drugiej połowy jest Rejent). Obaj noszą nazwiska zna-
czące, zgodnie z komediową tradycją: „cześnik” w dobie staropolskiej po-
dawał potrawy królowi, po tej funkcji pozostał jedynie tytuł; stanowisko
„rejenta” w sądownictwie staropolskim było odpowiednikiem dzisiejszego
notariusza, ale po rozbiorach Polski wymiar sprawiedliwości został zastą-
piony sądownictwem zaborców, zatem i to stanowisko ostało się jako relikt
tytularny, grzecznościowy ślad dawnej, niewielkiej zresztą świetności.

Nazwiska głównych bohaterów nie mówią zresztą całej prawdy o tych,
którzy je noszą: o ile Raptusiewicz jest porywczy w słowach i czynach, ostro
interweniuje przy pomocy Papkina i służby, nie dopuszczając do odbudo-
wy dzielącego na dwie części zamek i dziedziniec zmurszałego muru, o tyle
Milczek okazuje się wręcz gadatliwym zrzędą, stale przechwalającym się swo-
ją gorliwą rzekomo religijnością, jako „człowiek bogobojny”, kroczący „Po-
bożności (…) drogą”, stale wtrącającym (zwłaszcza gdy knuje jakieś świń-
stewko przeciw Cześnikowi) swoje porzekadło: „Niech się dzieje wola Nie-
ba, / Z nią się zawsze zgadzać trzeba.”12 Bóg (metaforycznie zaszyfrowany
jako wyróżnione dużą literą Niebo) miałby więc być po wielekroć pomocny
w realizacji nikczemnych planów owego szlachetki. Z kolei porywczość Cze-
śnika najlepiej charakteryzuje scena VII aktu I, w której domaga się on, by
służący natychmiast podał mu broń, gdyż zamierza zabić wyglądającego
przez okno Rejenta: „Hej! Gerwazy! Daj gwintówkę! / Niechaj strącę tę ma-

12 Wszystkie cytaty komedii wg wyd.: A. Fredro: Zemsta. Wyd. IX zmien.
Oprac. M. Inglot. Wrocław 1969. BN I 32. Zemsta była wielokrotnie tłumaczona
na jęz. obce: czeski (trzykrotnie), francuski (dwukrotnie, zwraca zwłaszcza uwagę
przekład Feliksa Konopki w wyd. dwujęzycznym z r. 1977), rosyjski (dwukrot-
nie), niemiecki, słowacki, rumuński, angielski.
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kówkę! / Prędko!” Zakończony ponagleniem „Prędko!” szereg wykrzykni-
ków niesie złowieszczą treść, zdecydowany zamiar popełnienia zbrodni; Cze-
śnik nie domaga się bowiem od służącego podania jakiejkolwiek „głośnej”
broni, nie zamierza strzelać na postrach, domaga się nowoczesnej, śmier-
cionośnej strzelby, o zwiększającej celność (i prędkość wylotu, a więc po-
tęgującej również i siłę przebicia pocisku) gwintowanej lufie, chce zabić nie-
wygodnego sąsiada. Od strzału z takiej broni — co prawda, z niewielkiej
odległości — zginął wojewoda w balladzie Mickiewicza Czaty.

Dociekliwi badacze biografii i twórczości Aleksandra Fredry wyśledzili
niezwykłą zbieżność życia osobistego poety i postaci jego komedii: kiedy
po jedenastu latach starań o rozwód Zofii z Jabłonowskich hrabiny Skarb-
kowej (wydanej przez ambitną rodzinę wbrew własnej woli za najbogatsze-
go w Galicji ziemianina, nota bene fundatora gmachu teatru polskiego we
Lwowie) związek Aleksandra i Zofii pobłogosławił wreszcie ksiądz w kościele
parafialnym w Korczynie koło Krosna dnia 9 listopada 1828 roku, małżonka
wniosła pisarzowi między innymi połowę starego zamczyska w Odrzykoniu,
noszącego niegdyś nazwę Kamieniec. Romantyczną i awanturniczą zarazem
przeszłość tej budowli i jej mieszkańców najzwięźlej streścił Eugeniusz Ku-
charski:

Stary, XIV wieku sięgający gród obronny, składał się z dwu części: zamku niż-
szego (ongiś „przygródka”) i zamku wyższego (właściwego „grodu”). Przecho-
dząc drogą zapisów i spadków od rodziny do rodziny (Moskorzewskich, Ka-
mienieckich, Bonerów), uległ podziałowi i z początkiem XVII wieku znalazł
się w posiadaniu dwu niezgodnych sąsiadów. Zamek wyższy zakupił pieniacz
szczwany, Jan Skotnicki, na niższym zaś rezydował zawadiacki i dumny pa-
nek, Piotr z Dąbrowicy Firlej. Począwszy od r. 1603, przez lat z górą trzy-
dzieści trwały między oboma niezgodnymi sąsiadami ustawiczne waśnie, zatar-
gi i procesy. Chodziło im o rzeczy najrozmaitsze, to o kaplicę zamkową i o pra-
wo osadzania kapelana, to o studnię wspólną, o mur graniczny, o wał zamko-
wy lub o drogę do zamku wyższego. Długoletnie zatargi dwu domów, przepla-
tane bójkami, szkodami i procesami, skończyły się wreszcie (w r. 1638), po-
dobnie jak w Zemście, małżeństwem między wojewodzicem Piotrem Firlejem
a kasztelanką Zofią Skotnicką.13

Chociaż z tej historii prawdziwej do swej komedii przeniósł Fredro część
zaledwie charakterów i zachowań dawnych mieszkańców w istocie dwóch
zamków (całą akcję umieścił gdzieś na Mazowszu), przejął spór o mur gra-
niczny, załagodzenie sporu wskutek małżeństwa Wacława — syna Rejenta
i Klary — synowicy (a więc bratanicy) Cześnika, Kucharski na tyle dał się
zwieść urokowi anegdoty, że skłonny był postrzegać Zemstę jako komedię

13 E. Kucharski: „Zemsta” Aleksandra Fredry. W: Tegoż: Między teorią a his-
torią literatury. Wybór i oprac. A. Hutnikiewicz. Warszawa 1986, s. 522–523.
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historyczną14, w której autor z dużą dozą realizmu odmalował — wedle ro-
mantycznej zasady — przeszłość z czasów panowania króla Stanisława
Augusta, przeszłość podniesioną do rangi narodowych i poetycznych ide-
ałów.

W istocie, o ile część pierwszą czterech podstawowych wątków akcji
Zemsty — plany matrymonialne Cześnika, waśń (Cześnika i Rejenta) o mur
graniczny, miłość Klary i Wacława oraz historię Papkina — poprowadził Fre-
dro osobno, na modłę teatru romantycznego15, z oddzielnymi dla każdego
wątku ekspozycjami, o tyle w części drugiej (akty II i IV) wątki przenikają
się wedle misternie opracowanego planu, zgodnie z zasadami klasycystycz-
nymi16: to sprzyjając realizacji planów Cześnika, to znów Rejenta, aż do pier-
wszego spotkania się tych dwóch postaci w finale i ich nieoczekiwanego
pogodzenia się. Historyczny koloryt wysnuty z okoliczności genezy dzieła pro-
wadził więc do wniosków o podstawach gatunku — komedii historycznej, pod-
czas gdy otrzymaliśmy w istocie komedię, w której Fredro (żyjący przecież w do-
bie romantyzmu) żartował sobie z romantycznych i sentymentalnych tendencji
estetycznych, zwłaszcza zaś parodiował motywy wczesnoromantycznej powie-
ści grozy17, co wyraźnie widać w wypowiedziach Papkina.

Wróćmy do słowa „zemsta”; z bogatej palety odcieni bliskoznacznych
słów i wyrażeń — ludzkość wypracowała bowiem budzącą podziw i zgrozę
liczbę tych określeń (język polski nie jest więc tu niechlubnym wyjątkiem)
— pojawiają się w Zemście tylko dwa i to stosunkowo późno. W scenie VII
aktu II Papkin zaleca się do Klary, stylizując podniośle swą orację:

Oby kiedyś dały bogi,
Abym niosąc odwet drogi,
Nim czas raźniej machnie kosą,
Był twym żarem, był twą rosą.

14 Kucharski wysunął nadto hipotezę, że Podstolina, z którą planuje małżeń-
stwo najpierw Cześnik (sam w roli pana przecież niemłodego), później zaś Rejent
(na złość Cześnikowi) — jako żoną Wacława, mogła mieć swój prototyp w osobie
wdowy po Skotnickim Zofii z Bobrku Ligęzianki, trzykrotnej wdowy, za każdym
zejściem kolejnego małżonka wzbogacającej się znacznie (E. Kucharski, ”Zemsta”
Aleksandra Fredry...., s. 525). W finale komedii okazuje się jednak, że przeszaco-
wany majątek Podstoliny w rzeczywistości tworzą głównie dobra Klary, którymi
Podstolina — do czasu jej zamążpójścia — jedynie administruje.

15 Zob.: W. Borowy: Akcja „Zemsty”. W: Tegoż: Studia i szkice literackie.
T. 1. Warszawa 1983, s. 164.

16 Tamże, s. 172.
17 J. Kleiner: „Śluby panieńskie” i „Zemsta” jako komedie antyromantyczne.

W: Tegoż: O Krasickim i Fredrze dziesięć rozpraw. Wrocław 1956.
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To wyraźna parodia przemówienia amanta z początków doby stanisła-
wowskiej, ale Papkin nie zdaje sobie sprawy z ironicznego odcienia swej
wypowiedzi; „odwet” ma oznaczać podniosłą, heroiczną wersję odwzajem-
nienia, wyrażenia wzajemnej sympatii. W podobnym tonie na zwyczajowe
wstępne grzeczności Papkina odpowiada Rejent w scenie IV aktu III: „Wol-
noż mi się w odwet spytać, / Kogom zyskał honor witać?”

Zapowiedź autentycznej „zemsty” pada z ust Cześnika dopiero w sce-
nie V aktu IV, gdy postanawia: „Lepszą zemstę przysposobię” — porzuca
zamiar zajazdu w odwecie za przejście Podstoliny do obozu Rejenta, zamiar
zabicia Rejenta w pojedynku (lub o tym zamiarze w swej porywczości zapo-
mina, bo przecież wysłał już był z wyzwaniem Papkina) i postanawia (na złość
Rejentowi i poniekąd Wacławowi, jak mniema) ożenić Wacława z Klarą. Po-
nownie Cześnik użyje tego argumentu w scenie VIII aktu IV w rozmowie
z Wacławem, któremu przedstawia propozycję nie do odrzucenia — naka-
zuje poślubienie Klary, z czego ma wyniknąć: „Rejentowi tęga fimfa [z wł.
„podkop”, tu jako „psikus”], / A mnie z e m s t a  doskonała” [wyróżnie-
nie w tekście Fredry]. Owa „zemsta doskonała” przynosi zresztą skutki od-
wrotne do zamierzeń Cześnika — to wymóg i przywilej kompozycji ściśle
komediowej — gdyż Klara i Wacław kochają się przecież, o czym wiemy od
I aktu.

To jednak bardzo poważna komedia. Stanisław Pigoń zwrócił uwagę na
niezwykłą okoliczność, iż akcja w większości komedii Fredry niemal zbliża
się do tragedii, nigdy jednak nie przekracza granicy dzielącej te gatunki18.
Rozbawieni do łez śmiesznością charakterów Cześnika i Rejenta, która prze-
cież dotyczy nie nas samych, a ewentualnie jedynie naszych przodków, pa-
rodystycznymi przerysowaniami niebezpieczeństw wietrzonych przez Pap-
kina, jego podejrzeniami, iż został otruty, zadowoleni ze szczęśliwego finału
zdajemy się nie zauważać, że za swoje i Wacława szczęście z ochotą zapłaci
Klara (sto tysięcy, zgodnie z intercyzą spisaną przez przebiegłego Rejenta).

A jednak tylko w naszej kulturze „zemsta” kojarzy się ludziom wykształ-
conym z komedią. Gdyby nie inne problemy, kłopoty, Polska mogłaby ucho-
dzić za krainę ludzi szczęśliwych.

Marek Piechota — profesor zwyczajny, doktor habilitowany. Historyk
literatury, eseista, satyryk. Kierownik Zakładu Historii Literatury Oświe-
cenia i Romantyzmu w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersy-
tetu Śląskiego. Autor książek: O tytułach dzieł literackich w pierwszej po-
łowie XIX wieku (1992), Żywioł epopeiczny w twórczości Juliusza Słowac-

18 S. Pigoń: Konflikty i węzły społeczne w komediach A. Fredry. W: Tegoż:
Z ogniw życia i literatury. Wrocław 1961, s. 166.
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kiego (1993), „Pan Tadeusz” i „Król-Duch” — dwie koncepcje roman-
tycznej epopei (1995), Słownik Mickiewiczowski (współaut.: J. Lyszczyna,
2000), Od tytułu do Epilogu. Studia i szkice o „Panu Tadeuszu” (2000).
Autor tekstów do Kabaretu Olgi Lipińskiej i tomu Zoofioły. Bestiariusza
heroikomicznego część mniejsza (1997).
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Danuta Ostaszewska

„Wizualna wizyjnoœæ”, czyli o romantycznych inspiracjach
w twórczoœci Krzysztofa Kamila Baczyñskiego

Dziedzictwo romantyczne — konkluduje D. Patkaniowska — dotyczy zja-
wisk o różnej wartości estetycznej i etycznej zarówno w literaturze, jak in-
nych dziedzinach współczesnej twórczości artystycznej; są to wpływy w róż-
nych sferach życia, w różnych sferach i poziomach kultury1.

Nieprzypadkowo nasilenie tych wpływów obserwuje się w poezji okre-
su drugiej wojny — głównie w twórczości poetów „pokolenia wojennego”.
Czas ostatniej wojny szczególnie sprzyjał nawiązaniom nie tylko do roman-
tycznych postaw etycznych; poeta wojenny reaguje na sytuację zniewole-
nia także jako twórca, odpowiedzialny za skuteczność słowa. Oceniając moc
poetyckiego posłannictwa, pragnie wzorem romantycznym wierzyć w nie-
zwykłe oddziaływanie swojej poezji na wojenną rzeczywistość.

Twórczość romantyków trwale usytuowała się w życiu literackim okresu
wojny: „Powszechna była w tym czasie lektura pism romantyków, ich kon-
spiracyjne wydania, cytowanie w konspiracyjnej prasie, na spektaklach i wie-
czorach poetyckich, nawiązanie do ich myśli i frazeologii w utworach lite-
rackich i publicystyce”2; nawiązania do romantyzmu w poszukiwaniu róż-
nego rodzaju wzorców, w tym także stylistycznych, stanowią więc zabiegi
świadome. Odzwierciedla je również twórczość Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego, wybitnego poety pokolenia wojny.

1 D. Patkaniowska: Romantyzm w literaturze polskiej XX wieku. W: Słownik
literatury polskiej XX wieku. Wrocław 1993, s. 961.

2 Tamże.

ZBLI¯ENIA
INTERPRETACJE
ZBLI¯ENIA

INTERPRETACJE
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Kazimierz Wyka w Liście do Jana Bugaja podkreśla, iż związek Baczyń-
skiego z tradycją romantyczną zaznacza się wyraziście już w najwcześniej-
szych utworach, a związkowi temu patronują dwaj wielcy romantycy: Ju-
liusz Słowacki i Cyprian Kamil Norwid. Ze Słowackim zwłaszcza twórczość
okupacyjnego poety wiąże „bardzo swobodna, kapryśna, ale całkiem pla-
styczna i wizualna wizyjność”3, bo też od pierwszych niemalże tekstów w pi-
sarstwie poety obecny pozostaje Słowacki, ale nie jako ideolog patriotycz-
no-wyzwoleńczy, lecz jako wizjoner ze swych lat najpóźniejszych4.

Wpływy Słowackiego widoczne są nie tylko w doborze motywów twór-
czości. Przejawiają się one również w podobieństwie kreowania wizji rze-
czywistości, a jednym z głównych wyznaczników owej kreacji staje się meta-
fora. Zjawisko nawiązań ma oczywiście szeroki wymiar — tu z konieczności
ograniczę się do pewnych tylko aspektów.

Podążając śladem obserwacji Wyki, znamion kreatywności spod znaku
Słowackiego upatrywać należy m.in. w tzw. „płynnej obrazowości”5. Termin
ten jakby z góry sugeruje metaforyczny sposób widzenia i prezentowania
świata. Sam zresztą jest pojęciem-metaforą, której nośnik6 — wyraz płynna
— uruchamia konotacje symbolizujące szerokie pole kontekstowych syno-
nimów.

Metafory werbalizowane w polu stylistycznym z udziałem wyrazów
i zwrotów czasownikowych skupionych wokół pojęcia płynności to znamien-
ny wyznacznik stylu obydwu poetów. Baczyński przy tym w swoją wizję
płynności świata, obok przedstawień odzwierciedlających samą czynność,
wpisał i wyakcentował obraz samej wody i — przede wszystkim — rzeki.
Rzeka właśnie, dzięki zabiegom animizacji i personifikacji, uzyskuje specjal-
ny, niemalże partnerski wobec człowieka status.

Centrum analizowanego pola zajmuje czasownik płynąć — on sam jest
wówczas nośnikiem znaczenia metaforycznego bądź też znaczenie takie kreu-
je w związkach z uzupełnieniami rzeczownikowymi.

Pewna grupa metafor tworzących to pole jest zakotwiczona w sposób
bezpośredni w potocznych zasobach języka. I dotyczy to zarówno pisar-
stwa romantycznego, jak też współczesnego — wiele metafor to wyrażenia
już w pełni zleksykalizowane, bądź też metafory tekstowe wprost do takich

3 K. Wyka: Rzecz wyobraźni. Warszawa 1959, s. 82.
4 Tamże, s. 30. Chodzi o Króla-Ducha — pozycja stanowi źródło odniesień

dla badań nad metaforyką Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
5 Tamże, s. 84; S. Stabro: Chwila bez imienia. Chotomów 1992, s. 211–213.
6 T. Dobrzyńska: Metafora w przekładzie. W: Język a kultura. T. 8. Red. I. No-

wakowska-Kempna. Wrocław 1992.
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nawiązują: symbolizują wówczas zjawisko upływu czasu, przemijania ludz-
kiego życia (frazeologizmy: życie płynie, upływa, upłynęło), czy też ruch
ciał kosmicznych (przenośnie: chmury, księżyc... płyną).

Ale są też w twórczości poetów obszary rzeczywistości kreowane w spo-
sób odbiegający od potocznego. I tak Baczyński, tworząc wizję czynności
konceptualizowaną w kategoriach metafory płynięcia, nie tylko projektuje
ruch przemieszczania się, ale ów ruch obrazuje w sposób znaczący dla wo-
jennej rzeczywistości, jak w przytoczonym fragmencie:

Płynę wodą, piorunem, czy blaskiem pochodni. (BI/173)7;

W analizowanym polu kreację artystyczną przedstawia również metafo-
ra płynącej ziemi:

Płyń, ziemio. Góry ciemne. Rzeka wszystko niesie. (...)
Płynie rzeka spokojna. Dobra ziemio płyń. (BI/347)

Percypowaniu tak istotnego dla człowieka obiektu otaczającej go rze-
czywistości, jakim jest ziemia, towarzyszyć musiała ewaluacja pozytywna.
Przykłady pokazują, iż postrzeganie ziemi w kategoriach metafory płynięcia
ważne jest właśnie ze względu na wartościowanie: sytuacja przemieszcza-
nia się (istota procesu metaforyzacji) ściśle powiązana została z pragnie-
niem ocalenia, ochrony czegoś bardzo bliskiego. Te walory pomaga uak-
tywnić kontekst wiersza — intensywność zabarwienia emocjonalnego zdra-
dza forma i kontekst użycia: w każdej sytuacji wyrażenia metaforyczne re-
alizowane są w postaci zwrotów życzących (modalność optatywna), co
w sposób widoczny wyróżnia je na tle współtworzących fragment wyrażeń
w trybie oznajmującym. W sposób powierzchniowy natomiast ewaluację
podkreśla powtórzenie, w którym pojawia się epitet wartościujący: Płyń, zie-
mio. (...) Dobra ziemio płyń.

Ten sposób obrazowania wyraźnie koresponduje z płynnością fragmen-
tów krajobrazu u Słowackiego:

7 Symbole wskazują nazwiska poetów oraz lokalizację cytatów. Litery ozna-
czają: B – Baczyński, S – Słowacki; cyfry wskazują: tomy poezji Baczyńskiego
i Słowackiego, rapsody Króla-Ducha oraz strony, z których cytaty pochodzą. Cy-
taty pochodzą z pozycji: K.K. Baczyński: Utwory zebrane. Oprac. A. Kmita-Pio-
runowa, K. Wyka. T. I–II. Warszawa 1979; J. Słowacki: Król-Duch. Obj. M. Pią-
tkiewicz. Kraków 1950; J. Słowacki: Dzieła zebrane. Red. J. Krzyżanowski. T. I–II.
Wrocław 1987.
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Na wschodzie wstęga smętnego szkarłatu
Świeciła, szarym równinom omylny
Kształt nadawając, że pod owe zorze
Tak się zdawały płynące – jak morze. (S/27)

Ale co Baczyński ujmuje jako realność (choć percypowaną metaforycz-
nie), to u Słowackiego mieści się w sferze jedynie odczuwania symbolicznej
wartości zjawisk. Taki sposób kreowania metafory przez Słowackiego wią-
zać trzeba ze zdolnością — podkreśla J. Spytkowski — tkwiącą głęboko
w duszy poety8. Słowacki wielokrotnie sam podkreślał, że rzeczy wydają mu
się zgoła innymi, niż są w istocie; często w tekstach eksplicytnie uwydat-
niał taki sposób postrzegania świata, przywołując czasowniki typu: wyda-
wać się, zdawać się; metaforze nadawał wówczas powierzchniową postać
porównania.

Inną grupę metafor analizowanego pola tworzą związki czasownikowe
z rzeczownikiem fala, współkreującym sens metaforyczny: konceptualizacja
wiąże się wówczas ze znaczeniem wielkości, potęgi czy nawet ogromu zja-
wisk. Dodać trzeba, iż wiele takich przenośni ma również bezpośrednie od-
niesienie do powszechnych w języku frazeologizmów i potocznych me-
tafor (jak: fala ludzi, strajków; także nadciąga fala w znaczeniu „nawałni-
ca”). Metafory obecne są zwłaszcza w twórczości Słowackiego; w sposób
znamienny werbalizują one m.in. rzeczywistość Króla-Ducha, np.:

Jeszcze pamiętam ten wrzask i to wycie
Różnych narodów i różnych języków,
Gdy te ludyszcza przy Wisły korycie
Przyparłem do fal falą swoich szyków (S/32)

Podobny wymiar wielkości odzwierciedla tekstowa projekcja niezwykłych
wydarzeń dziejowych:

Dotychczas idzie: Polska — na ból — skała.
Fala ją druga nieraz z drogi zniosła (S/59)

Nierzadko zdarza się, iż omawiana metaforyka zyskuje stylistyczne na-
cechowanie w szerszym kontekście, współuczestnicząc w kreacji hiperbo-
licznych wizji Króla-Ducha, np.:

8 J. Spytkowski: Barwy, kształty i ruch w „Królu-Duchu”. Kraków 1936, s. 28.
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A sam z dzikimi orły na urwiskach,
Dzikszy niż burze, straszniejszy niż fale,
Gdy góry będą swoje ognie zionąć,
Mrozom się dam zgryźć i ogniom pochłonąć! (S/38)

Łamał błyszczące miecze – palił znaki,
Burzył krew – fale podnosił szalone (SII/366)

W językowej płaszczyźnie owo znaczenie pomagają zwerbalizować przy-
miotniki relacyjne w stopniu wyższym: dzikszy niż..., straszniejszy niż... po-
wołane, by odzwierciedlić właściwości ujęte w ich wielkości i potędze.

Baczyński odwołuje się do innych związków z rzeczownikiem fala:

W tym śnie moskity przegryzły hełm tropikalny
i fala za falą w czaszkę leje się noc (BI/153)

ale również dla takiej sfery obrazowania metaforycznego można znaleźć
liczne odniesienia w twórczości Słowackiego — potwierdzają to frazy z cza-
sownikami lać / lać się, a związek z romantycznymi wzorcami staje się tym
bardziej czytelny, gdy metafory wykazują podobieństwo budowy:

A ty – jak moja smętna czytelnica,
perła po perle ton lejąca w ucho. (SI/17)

Dyszała – cała żółta jak oliwa,
Przybita duchem lejącym się w Pana (SIII/376)

Aż w święte, złote serce Ziemowita
Lała się śmierć (SIII/387)

Na to ja: „Niechaj me oczy rozwidnię
Rubinem, który z jej ust światło leje. (SI/9)

Wspomniano już, że w zakres wizji płynności świata Baczyński w zna-
mienny sposób wpisuje animizację i personifikację rzeki. G. Lakoff i M. John-
son, charakteryzując metafory ontologiczne, twierdzą, że najbardziej zna-
mienne w tej grupie są personifikacje. To one pozwalają „pojmować wielką
rozmaitość zdarzeń z udziałem bytów i zjawisk nie będących ludźmi — w ter-
minach motywacji, właściwości i działalności ludzkiej”9.

9 G. Lakoff, M. Johnson: Metafory w naszym życiu. Przeł. T.P. Krzeszowski.
Warszawa 1988, s. 56.
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Kontekstowe realizacje omawianej metafory pozwalają wyinterpretować
różne cechy człowieczeństwa wykreowane przez poetę. Można je uznać za
warianty metafory pojęciowej: RZEKA TO OSOBA.

W szczegółach obiektowi temu Baczyński przypisuje szereg cech ludz-
kich; konceptualizacja uruchamia znaczenia:

— ‘istoty dobrej’
ujrzy nas i uniesie z rękami ciemnemi
od pracy, utrudzonych przygarnie (BI/346)

— ‘istoty spokojnej’
rzeka wszystko rozdzieli na zbrodnię i czyn
i spokojna, żelazna, uniesie, pogodzi (BI/347)

— ‘istoty kreatywnej’
-stoisz w słońcu wykuta,
wijesz z muszli zielonej
piosnkę na cztery nuty. (BI/172)

— ‘istoty sprawiedliwej’ — tę cechę konceptualizuje Baczyński, odwo-
łując się do znaczeń czasowników godzić, pogodzić, ale też posługując się
metaforą-symbolem, który odsyła do kulturowo pojmowanego znaczenia wy-
razu waga symbolizującego sprawiedliwy osąd:

i spokojna, żelazna, uniesie, pogodzi
dymy splątanych odbić na kwiaty narodzin (BI/347)

To taka waga srebrna, uśmiech nieba z ziemi,
ujrzy nas i uniesie z rękami ciemnemi
od pracy, utrudzonych przygarnie i z odbić
gdzieś na krańcu żywota może się odczyta
nasze twarze milczące. Będziemy podobni
sami swoim odbiciom w niej albo podobni
ciemnościom, które niesie, albo nieskalane
twarze w srebrze zostaną (BI/346)

Jak wynika z całego kontekstu, znaczenie wyrazu waga ma ścisły związek
ze sprawiedliwością; to waga sprawiedliwie odgranicza — w tym wypadku
etapy życia ludzkiego, co już wprost nawiązuje do znaczenia ‘granicy’.

Jak podkreślają badacze10, archetyp rzeki-granicy wywodzi się jeszcze
z indoeuropejskiej tradycji kulturowej: rzeka funkcjonuje w niej jako sym-

10 T.W. Gamkralidze, W.W. Iwanow: Indoewropejskij jazyk i Indoewropejcy.
Rekonstrukcija i istoriko-tipologičeskij analiz prajazyka i protokultury. T. 2. Tibi-
lisi 1984, s. 825; E. Masłowska: Ludowy stereotyp rzeki — zarys problemu. W:
Językowy obraz świata. Red. J. Bartmiński. Lublin 1991, s. 197–205.
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bol odgraniczenia życia od śmierci. Do dzisiaj archetyp granicy-rzeki żyje
w wierzeniach ludowych o przeprawianiu się dusz zmarłych przez rzekę. Taką
wizję motywuje rola, jaką rzeka spełniała w życiu realnym człowieka — była
dlań jednym z najistotniejszych punktów topograficznych, bowiem stano-
wiła zarówno miejsce osiedlenia, jak też granicę terytorium.

W takiej funkcji, jako symbol odgraniczenia świata żywych od świata
umarłych, pojawia się rzeka u Słowackiego. Wielokrotnie powtarzają się na-
zwy Styks i wody letejskie:

Wtenczas to dusza wystąpiła ze mnie
I o swe ciało już nie utroskane,
Ale za ciałem płacząca daremnie,
Cała poddana pod wyroki Pana,
W Styksie, w letejskiej wodzie albo w Niemnie
Gotowa tracić rzeczy ludzkich miana,
Poszła...  (SI/6)

Baczyński wprowadza ten sam stereotyp, przy czym rzeka odgranicza
różne etapy i wartości życia doczesnego. To znaczenie w cytowanym frag-
mencie usensownia symbol wagi i związane z nim oceny postaw ludzkich.
Rzeka to taka waga, która sprawiedliwie oddzieli zło od dobra: albo będzie-
my podobni ciemnościom jej wód (gdy będziemy źli), albo nieskalane twa-
rze w srebrze zostaną (gdy będziemy dobrzy). Eksplicytnie mówi o tym me-
tafora:

Płynie rzeka spokojna. Dobra ziemio, płyń,
rzeka wszystko rozdzieli na zbrodnię i czyn (BI/346)

W tym obszarze poetyckiej kreacji mieści się również wizerunek rzeki od-
graniczającej nawet pory roku:

Rzeka wszystko niesie.
Lądy wzdłuż wody pękną. Jak wiosło milczenia
rzeka wszystko podzieli na wiosnę i jesień.
na zimy siwe, pory wszystkich lat. (BI/346)

I podkreślić pozostało kierunki inspiracji estetycznej. Dziedzictwo roman-
tyczne to przecież wskazana już owa „wizualna wizyjność”, której znamiona
objawiają się w świadomym nawiązywaniu do wzorców stylistycznych: zna-
mienny wyznacznik kreacyjności poety pokolenia wojny stanowi bliskie wi-
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zjom Słowackiego uwrażliwienie głównie na kolor i kształt. Przywołajmy w
pierwszej kolejności przykłady z twórczości Słowackiego:

Woda to miasto z brzegu porywając
Myła w srebrzystym Łabedy potoku (SV/475)

Echo wesoło po sklepieniach gada,
Zdaje się zrazu, że nie szmer z człowieka,
Ale wleciała jaka srebrna rzeka. (SIII/390)

Jak widać, kolorystykę — gdy wizerunek wywołuje pozytywne emocje
— odzwierciedlają różne odcienie bieli, którą z jednej strony symbolizuje
łabędź czy spienione wody, z drugiej srebro, jako połączenie barwy i świe-
tlistości. Barwy te, odwołując się szczególnie często do określeń przymiot-
nikowych: srebrny, srebrzysty, przywołuje Słowacki przede wszystkim w celu
oznaczenia bieli ziemskiej11. W ten sposób kreowany jest nie tylko wizeru-
nek rzeki, ale też innych obiektów wodnych — jezior i mórz, np.:

I widok cudny z onego ugora
Na lasów wierzby – padoły – jeziora
Jeziora jako srebrne się świeciły
Tarcze... (SIII/380)

Granicę mego królestwa rozwinął,
Na dwu srebrzystych morzach się posadził (SI/46)

I spójrzmy, jak konceptualizuje wygląd Baczyński — mimo wyraźnych
inspiracji romantycznych metaforyka odzwierciedla indywidualność kreacji:

A rybak wiosłem płaskim przez sen gładził pióra
łabędzich skrętów rzeki... (BII/92)

Metafora: gładził pióra łabędzich skrętów rzeki animizuje w jednym
obrazie kolor i kształt. Choć sam sposób takiego zagęszczenia znaczeń nosi
znamiona romantyczne, to jednak za rozwiązaniem indywidualnym przema-
wia łączenie dwojakiego rodzaju doświadczeń percepcyjnych dla koncep-
tualizacji tej samej cechy — takie doświadczenia motywują analizowaną me-
taforę kształtu rzeki. Jej wizerunek kreuje podobieństwo wizualne — z jed-
nej strony: falującej wody i układu łabędzich piór, z drugiej: ukształtowania
biegu rzeki i sylwetki łabędziego ciała.

11 J. Spytkowski: Barwy, kształty..., s. 33.
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Inna animizacja wyzyskuje także asocjacje percepcyjne — to gra skoja-
rzeń powierzchni wody i łusek, eksponująca przede wszystkim migotliwość
blasku przeźroczystej wody:

W lotnych ulotnie badylach pokrzyw
sypią się płaskie łuski potoku. (BI/161)

I znowu mamy do czynienia ze znamiennym zagęszczeniem znaczeń —
tym razem w oparciu o doświadczenia percepcji wzrokowej i słuchowej. Cza-
sownikowa forma w tym zwrocie metaforycznym niemalże eksplicytnie ko-
notuje ruch, pozwala nie tylko dojrzeć wręcz pojedyncze krople płynącej
wody, ale także usłyszeć ich plusk. Takie asocjacje przywołuje znaczenie
czasownika sypać się w zestawieniu z rzeczownikiem łuski — powstaje nie-
zwykle plastyczny obraz rozpryskującej się wody. Efekt zmysłowego postrze-
gania w kategoriach estetycznych uwydatnia dodatkowo język, ściślej: wy-
zyskanie jego warstwy brzmieniowej — płynność podkreślają powtarzające
się sylaby zawierające płynne spółgłoski l oraz ł.

Ten sposób tworzenia obrazów wyzyskał także modernizm, ale Baczyń-
ski głębiej wnika w tradycję romantyczną — obrazowość, tak jak u Słowac-
kiego, nie stanowi dla niego celu samego w sobie. Baczyński nie tworzy
opisów przyrody; uwypuklone piękno stanowi jedynie bodziec dla skoja-
rzeń intelektualnych. Na jego tle pojawia się refleksja dotycząca zwykle ak-
tualnej sytuacji.

Filozoficzne przemyślenia — od wprost wyrażonych aż po symbolikę ob-
razów — często zamykane są w formę legendy czy baśni. I w tym widzieć
trzeba kontynuacje tradycji romantycznej, ale nie można także nie dojrzeć
jej przewartościowań, wyrażających się w uaktualnieniu tradycyjnej obra-
zowości. Na romantyczną koncepcję płynnego obrazowania nakłada się i rzu-
tuje nań aspekt współczesności: stąd wojenne obrazy przewartościowanej
płynności, w rezultacie czego obok typowo romantycznej plastyczności mo-
że pojawić się wizja potworności czasu wojny (zwłaszcza w drugim okresie
twórczości Baczyńskiego). Wojenne realia motywują nowe metafory, od-
zwierciedlające nienormalność sytuacji — płynąć teraz może nie tylko rze-
ka; pływać można nie tylko w wodzie — powtórzmy fragment: „Płynę wodą,
piorunem, czy blaskiem pochodni”.

Estetyczny aspekt płynności obrazowania, jego skojarzeniowe efekty są
szczególnie wyraziście wyeksponowane tam, gdzie jeden obraz przechodzi
w inny — przeciwstawny. W płaszczyźnie stylistycznej można tu dostrzec
antytezę. Na przykład cytowany już fragment:
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A rybak wiosłem płaskim przez sen gładził pióra
łabędzich skrętów rzeki —

jest kontynuowany:

— aż się w ciszy przemian
Zrąb wody urwał nagle jak spieniona góra.

Nowa metafora zrąb wody pozwala zaakcentować znaczenie potęgi (ce-
chę tę wzmacnia porównanie jak spieniona góra), z wyraźnym odniesie-
niem do realiów wojennej sytuacji. To odniesienie eksplicytnie formułuje
wcześniejszy kontekst, zapowiadający przemiany: aż się w ciszy przemian /
zrąb wody urwał. Przykłady można byłoby mnożyć.

Danuta Ostaszewska — profesor Uniwersytetu Śląskiego, doktor habi-
litowany, kierownik Zakładu Historii Języka Polskiego w Instytucie Języ-
ka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu
lingwistyki tekstu, problematyką gatunków mowy i ich ewolucją, a także
semantyką kognitywną i onomazjologią. Bada zagadnienia polszczyzny
historycznej oraz współczesnej, przedstawiając je za pomocą instrumenta-
rium najnowszej lingwistyki. Jest autorką monografii: Organizacja tekstu
a problem gromadzenia i scalania jego informacji (1991), Język poetycki
Jana Andrzeja Morsztyna. Z zagadnień semantyki (1993), Postać w lite-
raturze. Wizerunek staropolski (2001); współautorka (wraz z J. Tambor)
podręcznika akademickiego Fonetyka i fonologia współczesnego języka pol-
skiego (2000) oraz książki Polszczyzna XVII wieku — stan i ewolucja
(2002).
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Barbara Morcinek-Cudak

„Oczy jak maliny w cukrze”, czyli postrzeganie wszystkimi zmys³ami1

Kiedy czytamy powieść grozy, nastawieni jesteśmy na określone wraże-
nia. Oczekujemy ciekawej, zaskakującej intrygi, tajemniczych znaków, prze-
powiedni, czarów, posłanników piekieł, widm, duchów oraz oczywiście za-
wikłanej historii miłosnej. W dobrze napisanej powieści zwykle odnajduje-
my to wszystko i czujemy się usatysfakcjonowani, gdyż otrzymaliśmy to,
czego chcieliśmy. Jednak sięgając po następną i następną powieść tego ty-
pu, znamy już schemat, wiemy czego możemy oczekiwać, coraz mniej nas
zaskakuje. Sztuką jest w tej sytuacji tak kreować nastrój grozy i w taki spo-
sób przedstawiać wydarzenia, by wciąż zaskakiwać czytelnika.

Niewątpliwie mistrzem na tym polu był Słowacki. Potrafił zbudować swe
utwory w taki sposób, by czytelnik odkrywał coraz to nowe odcienie frene-
zji, by wciąż zaskakiwały go różne ujęcia tematu i jeśli nawet nie sama fabu-
ła, to z pewnością wielość kreacji. W poszczególnych przedstawieniach od-
najdujemy jakby kilka wcieleń samego autora, który nieustannie pokazuje
swoje nowe oblicze i gra różnorodnością znaczeń.

Czytając Rozmowę z Matką Makryną Mieczysławską, jesteśmy posta-
wieni w roli świadków. Poznajemy relację z tragicznych przeżyć mniszek, które
zdecydowały bronić swej wiary. Temat zapowiada okrucieństwo, wyrzecze-
nia, ból, a może nawet śmierć. Jednak przecież każdy z czytelników słyszał
już wiele podobnych opowieści o poświęceniu dla narodu, ojczyzny, wiary
i — owszem — jesteśmy pełni współczucia, ale nie zdaje nam się, że odczu-

1 Artykuł ten w wersji skróconej został wygłoszony podczas konferencji Wokół
gotycyzmów, która odbyła się w maju 2001 r. w Łodzi i ukaże się wkrótce w dru-
gim tomie publikacji pokonferencyjnej.
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wamy wszystko razem z prześladowanymi. Współczesny człowiek zbyt już
uodpornił się na obrazy gwałtu i przemocy, by mogły go jeszcze wzruszyć
zapiski sprzed ponad 150 lat. Zastanawiające jest więc, co takiego kryje się
w tym wyznaniu, że czytając je, czujemy powiew zimnego wiatru, zdaje nam
się, że widzimy te okrutne wydarzenia, czasem wzdrygamy się, uświadamia-
jąc sobie realizm przedstawienia.

Przyjrzyjmy się — chyba najbardziej okrutnemu — fragmentowi Rozmo-
wy... i spróbujmy odpowiedzieć na pytanie: dlaczego wzrusza nas obraz, tak
podobny do setek przekazów telewizyjnych, które oglądamy z dziwną obo-
jętnością.

Sama Matka Makryna wyszła po wodę (maskując tym rolę zwiadowcy)
i taki oto widok pojawił się przed jej oczyma:

Zbliżam się cicho — aż widzę unitów —
Księży... pod pompą, z krwią jasną na brodzie.
Nadzy — już leżą jak trupy na lodzie,
Czarniejsi od tych lodowych błękitów!
Patrzę, co — a im woda na łby ciecze
I marznie, że tak poranione głowy
Zamyka... jakby w puchar kryształowy,
A te brodziska twardnieją jak miecze,
Głowy ich w takim pękały się lukrze,
Piersi sczerniałe jak sina bumażka,
A oczy... oczy jak maliny w cukrze,
Bo w lodach trzeszczy skroń i pęka czaszka.
Dym jeszcze z piersi wychodził przez skórę
I stał jak skrzydła na zorzy czerwone,
A tylko nogi już trupie, zielone
Czasem się wzdrygną i podniosą w górę,
Aż wreszcie i nóg skończyli robotę...
A Bóg uczynił z nich okropną zjawę,
Że stali jako wielkie trupy — złote,
W gwiazdach, w płomieniach, w sińcach, całe krwawe —
Niby przysłani na ciemne podwórze
Jacy okropni aniołowie-stróże.

(VII, 39–60)

 Przerażający widok. Wszystko wydaje się plątać. Monstrualne łby i bro-
dziska twardniejące jak miecze, skroń trzeszcząca w okowach lodu, dym ula-
tujący z piersi, zielone trupie nogi, które co pewien czas poruszają się kon-
wulsyjnie, a do tego wszystkiego te „oczy jak maliny w cukrze”. Gdy do-
pełnimy wizerunek obrazem czerwonych skrzydeł utworzonych z dymu,
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to końcowy efekt wielkich, złotych trupów nikogo nie dziwi. Wydaje się, że
wrażenie grozy zostało wywołane przez nagromadzenie okropności i wyol-
brzymienie jej przez użycie zgrubień: łby, brodziska oraz podkreślanie, że
owe trupy pod pompą są wielkie, krwawe, sine i w płomieniach. Niewątpli-
wie to prawda, ale chyba nie tylko tym cechom zawdzięczamy uczucie po-
mieszanego przerażenia, współczucia i obrzydzenia. Aby w pełni uświado-
mić sobie, jaką grę zastosował wobec czytelnika autor, trzeba sięgnąć do
innych fragmentów Rozmowy z Matką Makryną Mieczysławską.

Opisując twórczość Słowackiego, często używamy określeń groza, strach,
przerażenie. Warto więc zastanowić się nad tym, w jaki sposób doznajemy
uczucia strachu, dlaczego się czegoś boimy. W Słowniku języka polskiego
znajdujemy taką definicję słowa przeraźliwy: 1. ‘docierający gwałtownie do
zmysłów, bardzo silnie i niemile odczuwany; przejmujący, przeszywający,
przenikliwy’. 2. ‘przerażający swym widokiem, ogromem itp.; okropny, strasz-
ny’2. W tej krótkiej definicji można odnaleźć wiele istotnych wskazówek:
strach dociera do człowieka przez doznania zmysłowe, jest silnie odczuwa-
ny, przenikliwy, przeraża widokiem i ogromem. To właśnie zmysły odpowie-
dzialne są za to, że widzimy, słyszymy, czujemy zimno i ciepło, docierają do
nas zapachy i poznajemy smak potraw. Zmysły są przekaźnikami doznań
fizycznych zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, sprawiają też, że nasza
wyobraźnia może sprawniej funkcjonować, bo jesteśmy sobie w stanie
wyobrazić coś, czego już sami w podobnej lub mniejszej skali doznaliśmy.
Warto więc chyba prześledzić, jak tę wiedzę wykorzystywał Słowacki, jakie
zabiegi stylistyczne stosował, by uzyskać ten niepowtarzalny nastrój i spra-
wić, że czytelnik zdaje się odczuwać to samo, co bohaterowie utworu.

Zajmijmy się najpierw zmysłem, który sprawia, że to, co krwawe, okrut-
ne i straszne dociera do nas bardzo szybko — zmysłem wzroku.

Segregując fragmenty powiązane ze zmysłem wzroku, łatwo zauważyć
dość duże nagromadzenie opisów oka. Przedstawienie organu umożliwiają-
cego widzenie jest tu bardzo specyficzne. Nie może jednak być inne, gdy
wziąć pod uwagę, jak duże znaczenie miało oko w romantyzmie. Oko —
zwierciadło duszy, oko — umożliwiające kontakt z tym, co w człowieku we-
wnętrzne, oko — symbol Boga, oko — znak kontaktów z zaświatami, oko
— symbol naznaczenia itp. Nie naszą jednak kwestią jest rozpoznawanie
bogatej symboliki oka. Dla postawionego tu problemu — w jaki sposób przez
uaktywnienie zmysłu wzroku jest kreowany nastrój grozy w Rozmowie
z Matką Makryną Mieczysławską? — istotny może się okazać opis oka.

2 Mały słownik języka polskiego. Red E. Sobol. Warszawa 1994.
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Najczęściej opisywane jest oko biskupa-zdrajcy. Już od pierwszego spo-
tkania wiadomo, że samo spoglądanie w oczy tego człowieka budzi uczucie
grozy. Jest ono przedstawione następująco:

Strach mię za serce przenikliwy ścisnął,
Bo stał wyraźnie i oczyma błysnął,
A oczy były od zwyczajnych różne —
Jak szkła wypukłe, świecące i próżne.

(II, 31–34)

Niesamowite oczy. Wypukłe, świecące, puste. Nie przypominają oczu lu-
dzkich, nie można z nich odczytać uczuć, nie odzwierciedlają tego, co dzieje
się we wnętrzu człowieka. Przypominają raczej oczy manekina czy robota
— zrobione ze szkła, błyszczące nienaturalnym blaskiem. Choć może skoja-
rzenie z manekinem jest nieco zbyt współczesne, może dla przerażonej mnisz-
ki oczy te były bardziej widmowe, upiorne, martwe. Nie jest to jedyny opis
oczu biskupa. Z kolejnego można wydobyć potwierdzenie naszych domy-
słów.

Raz tylko w oczy spojrzałam okropne,
Zimne, umarłe niby lecz roztropne.

(II, 39–44)

Okazuje się, że oczy te są umarłe, ale tylko pozornie i może właśnie tu
czai się niebezpieczeństwo. Jeżeli nie mamy do czynienia z osobą żywą, to
z kim? Dlaczego w niby martwych, zimnych oczach odnaleźć można błysk
roztropności? Skąd ona pochodzi? Może to właśnie jest potwierdzeniem kon-
taktów biskupa z siłami zła? Szukajmy dalej. Nie znamy jeszcze wszystkich
cech przypisanych tym strasznym oczom. Zadaniem narządu wzroku jest
patrzenie, spoglądanie, a biskup: „jak gdyby te straszne jaszczury, które zło-
tymi jad oczyma leją, spojrzał...” (II, 148–150). Przyrównanie do oczu jasz-
czura jest znaczące. Zwierzęta te słyną z umiejętności nieruchomego wpa-
trywania się w jeden punkt. Robią tak, by uśpić czujność ofiary i zaatako-
wać znienacka. Ich oczy wydają się przez to martwe. Przez porównanie do
oczu gada został zwielokrotniony efekt statyczności, martwoty oczu bisku-
pa. Nie bez znaczenia jest też jad, którym jest rażony przeciwnik — nie za
pomocą żądła, lecz wzroku. Dzięki takiej metaforze można wnioskować, że
„narzędziem” przekazywania zła są u biskupa oczy. To one budzą grozę, są
puste, szklane, martwe; z nich sączy się trujący jad, a pozorna nierucho-
mość jest tylko pułapką. Warto zauważyć, że odnajdujemy również fragment,
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w którym z oczu biskupa „skry biegą” i inny, w którym mniszka mówi: „my-
ślałam wtenczas, że piorun wyskoczy z oczu biskupa lub jakie złe plemię
czartów ognistych” (IV, 119–121), co tylko potwierdza tezę o ich dziwności.
Zestawiając bowiem owe skry i pioruny, biegnące z oczu ze wzmiankowaną
uprzednio statycznością, zimnem i martwotą, otrzymujemy konstrukcję oksy-
moroniczną. Z zimnych oczu tryskają gorące iskry, a za nimi mogą nawet
pojawić się plemiona „czartów ognistych”. Czy to nie wyraźny sygnał kon-
taktów z siłami nadprzyrodzonymi? A może w jednej osobie ukryte są dwie:
martwy jaszczur i ciskający iskrami demon? Taka interpretacja pozwalałaby
na ujawnienie charakterystycznej dwoistości bohaterów romantycznych,
którą badacze wywodzą z inspiracji barokowych3.

Zatrzymajmy się jeszcze przy dwóch opisach oczu, które bardzo dużą
rolę odgrywają w kreowaniu nastroju grozy i niesamowitości. Ostatnią pró-
bą, na jaką została wystawiona Matka Makryna, był mróz. Oto jak opisuje
to doświadczenie:

A jeszcze mię raz Bóg tylko sprobował
Taki mróz spuścił, że z mojej źrenicy
Krew szła...

(VII, 160–162)

Ostatnia próba, by sprawdzić, czy decyzja o pozostaniu przy wierze jest
naprawdę silna. Próba prawie taka, jakiej byli poddawani pierwsi chrześci-
janie czy męczennicy. Próba wzbudzająca uczucie przerażenia, bo krew ciek-
nąca z oczu to raczej widok godny wampira niż przełożonej zakonu. Nie jest
to jedyna wizja męczeństwa zapisanego (bądź ujawnionego) przez oczy. Dru-
gi obraz jest jeszcze bardziej wstrząsający.

Co mówię?... głowy te — listy otwarte —
Mózgiem mawiały przez pieczęcie zdarte,
Oczy gdzieś w błocie świecące i słomie —
Ze krwi wystają niby niezabudki,
A ciała... ciała jak bez kształtu kłódki
Taczały siebie jęczące po domie;
Na ucztowisko tak strasznie zwierzęce
Wejdź Chryste Panie, i rozkrzyżuj ręce!

(IV, 147–162)

3 Więcej na temat bohaterów dwoistych u Słowackiego w artykule J.M. Rym-
kiewicza: Ludzie dwoiści. Barokowa struktura postaci Słowackiego. W: Problemy
polskiego romantyzmu. Seria 3. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1981.
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Z błota i słomy wystają oczy. Oczy oderwane prawie od ciał. Oczy kolo-
ru niezabudek. To jeszcze nie koniec. Porównanie głów do otwartych listów,
z których zostały już zdarte pieczęcie. Początkowo ten obraz wydaje się tylko
trochę makabryczny. Otwarte listy, głowy. Ale zaczynamy się niepokoić, do-
wiadując się o mówieniu mózgiem. By mózg mógł mówić, musi być widocz-
ny, więc na tej głowie nie ma już skóry. Gdy do tego uświadomimy sobie,
jaki dźwięk towarzyszy łamaniu pieczęci — ten krótki, suchy, odgłos łama-
nego wosku — rozumiemy coraz lepiej, coraz pełniej dociera do nas groza.
I do tego oczy wyglądające z mieszaniny błota, słomy i krwi. Nie dziwi ni-
kogo część dalsza, jakby lakoniczne stwierdzenie, że ciała tych ofiar są bez
kształtu — to tylko dopełnia miary okrucieństwa. To zwierzęce ucztowisko
dużo mówi o tych, którzy je przygotowali, którzy sprawili, że niebieskie oczy
na tle szarego błota ozdobione czerwienią krwi stanowią tak przerażający
obraz. Nie bez znaczenia jest też określenie koloru oczu: niezabudki (czy
niezapominajki) są bardzo delikatnymi kwiatkami, łączącymi się z symboliką
erotyki i niewinności. Zatem porównanie wydartych oczu do niezabudek,
stanowi duży kontrast stylistyczny. Wyzierające z błota, delikatne symbole
„niezapominania” o osobie, którą się darzy uczuciem są tym bardziej prze-
rażające.

Widać więc wyraźnie, że autor wykorzystał tu nie tylko doznania wzro-
kowe. Sam narząd wzroku, jakim jest oko, ma duże znaczenie w kreowaniu
nastroju grozy, dzięki niemu nie tylko widzimy straszne obrazy, ale ono samo
może stanowić element budzący strach. Opis oczu w kałuży błota i krwi jest
pewnego rodzaju przedstawieniem, obrazem powoli aktywującym nasz wzrok
i naszą wyobraźnię. Aby lepiej przyjrzeć się procesowi stopniowego akty-
wizowania zmysłu wzroku, jakby „dawkowania” widoku okrucieństwa i na-
stroju grozy, dobrze będzie przyjrzeć się jeszcze dwóm obrazom. Zanim jed-
nak do nich przejdziemy warto zatrzymać się na chwilę, by zauważyć, jak
w tekście jest sygnalizowane uruchamianie zmysłu wzroku, jak zostaje to
podkreślone. Wielokrotnie opowiadająca mówi, że widzi: ręka czerwona się
„pokazywała”, biskup „spojrzał”, przeorysza „spojrzała w górę”; by podkre-
ślić wrażenie aktualności mniszka mówi: „widzę go teraz”, „wtem patrzę”.
Te obserwacje ukazują, że również od strony formalnej autor dbał, by pod-
kreślić proces obserwowania, by przypadkiem czytający nie przeoczył ni-
czego, by z pewnością właściwie odebrał kreowany nastrój.

Wróćmy jednak do sygnalizowanych poprzednio obrazów. Każdy z nich
w inny sposób ewokuje przerażenie. Pierwszy zdaje się być łagodny:

Spojrzałam w górę — już duch wyszedł z oczu,
Stał jak z papieru trup biedny, wybladły,
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Ręce opuścił, kije z rąk wypadły...
Tchnienia już ani w jednym siwym włosku.
Zgięła się, zgięła staruszka jak z wosku,
Jak świeca, gdy się topi, chyli, łamie,
Zgięła — i głowę mi biedną na ramię
Kładła... jak w rzeźni pobite owieczki.
Wzięłam na ręce wtenczas te kosteczki
I szłam z kościoła...

(III, 52–61)

Bezradność ciała staruszki, której duch już opuścił powłokę cielesną. Ten
trup jest żałosny: biedny, wybladły, nie ma tchnienia w żadnym włosku, sta-
ruszka się powoli chyli. Zwróćmy uwagę na kilka spraw. Przez takie zesta-
wienie epitetów opisujących staruszkę, stworzona zostaje atmosfera współ-
czucia, wzbudzony żal. To uczucie zostaje pomnożone przez zastosowane
dwa porównania, świadczące o bezbronności. Pierwsze z nich jest plastycz-
nym opisem powoli łamiącej się świecy. Obserwując kolejność zastosowa-
nych w tym opisie czasowników, otrzymujemy następujący łańcuch: zgięła
się, topi, chyli, łamie. To jakby stopniowanie napięcia, każdy czasownik
ukazuje większe zbliżenie ku ziemi, upadkowi, a równocześnie zakończeniu
życia. Nie ma tu gwałtownego ruchu. Wszystko zdaje się być oglądane
w zwolnionym tempie. Drugie porównanie wypływa naturalnie z pierwsze-
go. Jeszcze raz zastosowany został czasownik zgięła, by zaraz połączyć go
z kładła — głowę na ramię. Gest położenia głowy na ramieniu drugiej oso-
by sygnalizuje: po pierwsze zaufanie, po drugie bezpieczeństwo, po trzecie
bezradność. Wydawać się może, że takie połączenie jest niemożliwe, ale jed-
nak zostało zastosowane. W tym przypadku właśnie ono występuje. Sta-
ruszka z ufnością kładzie głowę na ramieniu przeoryszy, bo wie, że tam jest
bezpieczna. Z drugiej strony usiłuje się tam schronić, czując nadchodzącą
śmierć. I jeszcze porównanie do owieczki w rzeźni, czy może raczej do Ba-
ranka przelewającego swą krew za całą ludzkość? W tym możemy dostrzec
mistrzostwo Słowackiego. Opis nie musi koniecznie ociekać krwią, by dało
się wyczuć jego grozę, by można partycypować w uczuciu straty, niepew-
ności i lęku.

Dla kontrastu pokażmy inny obraz. Sytuacja znów zdaje się być banal-
na. Zakonnice zostały zmuszone do pracy na dość dużej wysokości, kiedy
miał miejsce wypadek następujący:

A jedną kamień urwany ze sznura —
Z oczu nam prawie jak widmo płomienne
Zdjął... leci jako młyn okropny z góry;
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I tylko krwawe purpurowe sznury,
Plamiące długo białości wapienne
Aż od samego, samego poddasza,
Aż do samego dołu cieknąc strugą,
Przypominały nam długo i długo,
Że tak zabita jedna siostra nasza!

(IV, 74–82)

Płomienne widmo lecące z góry. W tym opisie od razu „widać” krew
i okropność. Zacznijmy więc od podkreślenia, że właśnie owo widmo zosta-
ło „zdjęte z oczu” — pamiętając, że autor często sygnalizuje aktywizowanie
zmysłu wzroku. Choć mogłoby się wydawać, że wyrażenie „zdjąć z oczu”
jest tylko określeniem na utracenie możliwości obserwowania czegoś. Tak
chyba nie jest w tym przypadku. Zbyt wiele jest tu określeń dotyczących
postrzegania i koloru. Mamy więc lecącą z góry płomienną mniszkę, krwa-
we, purpurowe plamy, widniejące na białym wapieniu. Istotne jest też, że te
krwawe sznury rozciągają się od samego poddasza aż do dołu. Równole-
głość tych pasm krwi została podkreślona przez zastosowanie konstrukcji
paralelnej, która zdaje się odpowiadać liniom na murze.

Powyższe obserwacje pozwalają stwierdzić, że zmysł wzroku odgrywa
dużą rolę w kreowaniu nastroju grozy. Groźnie wyglądają nie tylko opisy-
wane wydarzenia, ale i samo oko może przerażać. Zaobserwowaliśmy też,
że dla Słowackiego lejąca się strumieniami krew nie jest jedynym wyznacz-
nikiem gotyckości. Jego wyobraźnia stwarzała takie obrazy, z których na-
strój emanuje na wiele różnych sposobów — choć oczywiście fragmentami
„ociekającymi krwią” nie gardził. Zobaczmy więc teraz, jak wykorzystywał
zmysł słuchu, by stworzyć odpowiedni nastrój.

Podobnie, jak przy aktywizowaniu zmysłu wzroku, często było podkre-
ślane, że ktoś spojrzał, widzi itp., tak przy opisie zmysłu słuchu często po-
dawane jest natężenie głosu. Dowiadujemy się, że ktoś szepnął, krzyknął,
powiedział, co wzmacnia efekt przedstawianej sytuacji.

Zacznijmy od opisów głosu. Pierwszą informacją na temat głosu jest
wspomniane odczucie, że głos „nożami przenikał”. Nierzadko można spo-
tkać się z określeniem, że ktoś ma ostry głos, ale „przenikający nożami głos”
bardziej pobudza wyobraźnię. Zobaczmy więc, jak jest przedstawiony głos
osoby, której oczy zdradzały już charakter demoniczny — biskupa. Opis roz-
mowy przeoryszy z biskupem przedstawiony został następująco:

Słowa mówione z trwogą potajemną —
Jak węże skórą szeleściły suchą,
Dziwne — ogniste — zaszeptane w ucho.
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On szeptał jak czart... wzrok miał obłąkany,
Szeptał... te słowa, mówię ci, szatany!
Nikt o nich nie wie, gdzieś po trumnach siedzą.
On tylko jeden i szatany wiedzą,
Jakie to słowa, skryte, ślepe krety...
Jakie to słowa? Mówię ci sztylety —
Nie słowa ludzkie!...

(II, 54–63)

Słowa mówione z trwogą, szeptane, dziwne, ogniste. Tak zdradza się tylko
wielkie tajemnice, lecz ta tajemnica musi być straszna. Słowa są jak szatany,
głęboko ukryte przed ludzkim wzrokiem, „siedzą po trumnach”, są jak ślepe
krety i znów to porównanie — niczym sztylety. Istotna jest też konsekwent-
nie prowadzona analogia. Najpierw słowa szeleszczą suchą skórą niczym
węże, co wzmaga efekt szeptu, nadaje fragmentowi charakter onomatope-
iczności, lecz równocześnie ewokuje symbol, jakim jest wąż — symbol grze-
chu i Szatana4. Skojarzenie z wężem okazuje się słuszne, gdy za moment po-
jawia się stwierdzenie, że słowa te są niby szatany. Nastrój rozmowy jest
tajemniczy i groźny zarazem przez nagromadzenie takich określeń, jak: trwo-
ga, szelest, szept, skrytość. To wszystko sprawia, że atmosfera jest niesa-
mowita, przeraża, lecz zarazem przyciąga — przecież to, co tajemnicze i za-
kazane, zwykle najbardziej wszystkich interesuje.

 Porównanie słów do węży nie jest jedynym tego rodzaju. Opisując od-
głosy więzienia klasztornego, Matka Makryna tak relacjonuje:

Bywało, kiedy w korytarzach ciemno,
To mój krok bywa najgłośniejszym krokiem,
A kroki popów jak wężów szelesty
I tylko oczy migają i chresty.

(VII, 11–14)

Tu kroki popów słychać niczym szelest węży. Widocznie w ten sposób
słuch reaguje na kroki i inne odgłosy zbrodniarzy. Ich pokrewieństwo z bib-
lijnym symbolem grzechu zostało trafnie wykorzystane. Wreszcie dla pobu-
dzenia wyobraźni ma to niemałe znaczenie, bo inaczej umysł reaguje na
stwierdzenie, że kroki były ciche, a inaczej, że kroki popów były jak „wężów

4 „W obliczu węża w naszej wzburzonej duszy przeżywa swe lęki cały ciąg
przodków [...]. W wyobraźni występuje jako ten, który zarazem daje życie i daje
śmierć, jest giętki i sztywny, prosty jak strzała i obły, nieruchomy i żwawy. Dla-
tego właśnie odgrywa tak dużą rolę w wyobraźni literackiej”. G. Bachelard: Wy-
obraźnia poetycka. Tłum. A. Tatarkiewicz. Warszawa 1975, s. 334–335.
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szelesty”. W takiej sytuacji szelest bardziej skupia uwagę, zwłaszcza gdy
uprzednio została przekazana informacja o bezwzględnej ciszy i ciemności
panującej w więzieniu. Cisza plus ciemność sprawiają, że zmysły stają się
ostrzejsze, powodują większą wrażliwość na najdrobniejszy szmer czy od-
głos. W tym momencie nie trzeba wiele, by zakradł się strach.

Zatrzymajmy się przez chwilę przy odgłosach dochodzących do uwię-
zionych kobiet. Już z poprzedniego opisu wynika jasno, że wrażenia słu-
chowe tylko wzmagają poczucie lęku, strachu i niepewności o to, co przy-
niesie najbliższa przyszłość. W celach więziennych jest zimno i pusto, wy-
obraźnia działa ze zdwojoną siłą.

Zimno w celicach, ołów tylko brzęczy...
Słuchasz — a tam gdzieś na polach ktoś jęczy
Jak wóz z szynami, gdy idzie po skibach...
I nim przedzwonią na jutrznię te dzwony,
Ty już gdzieś myślisz, że tam trup czerwony.

(V, 22–26)

Do uczucia zimna dołączony został brzęk ołowiu, nasłuchujący wyławiają
jeszcze inny dźwięk dochodzący zza okna — jest to jęk ‘kogoś’. Jęk ten
przynosi refleksję, że być może ta osoba pracująca w znoju nie doczeka już
nawet kolejnego poranka. Wyobraźnia pracuje. Sugestia jest silna. Wystar-
czy odgłos, by stworzyć cały obraz — projekcję „czerwonego trupa” leżą-
cego na polu. Te opisy nie ukazują pełni doznań słuchowych. Inny frag-
ment przynosi całkiem nowy obraz. Odgłosy dolatujące zza okna to nie je-
dyne dźwięki docierające do mniszek.

A często — kobiet bitych słychać szlochy
I świst wężowy smagającej pałki,
I pocałunków na katowskiej ręce
Klask, i ćwiczonych skomlenie bydlęce.
O! Czarne, ruskie klasztory straszliwe!
Piekło, powiadam tobie, piekło żywe!...

(IV, 40–45)

Do odnotowanego wcześniej katalogu odgłosów dochodzą tu: szlochy,
świst pałki, klask pocałunków, skomlenie. To już nie są zwykłe odgłosy do-
latujące ucha. Takie odgłosy wzbudzają lęk i przerażenie. Słysząc uderzenia
pałki, jej świst przecinający powietrze, nawet świadek tego wydarzenia
wzdryga się z obawą. W tym piekle, z którego dobywa się skomlenie bydlę-



103POSTSCRIPTUM 2002 · 4 (44)

ce znowu pojawia się wąż. Tym razem jego odgłos skojarzony został ze świ-
stem pałki, którą są bite więźniarki.

Jest jeszcze jeden obraz bicia, który warto w tym miejscu przywołać.
Obraz ten poraża realizmem opisu, przedstawienie towarzyszących odgło-
sów jest tu tak prawdziwe:

Słuchaj, gdym pierwszy raz ja w kark dostała,
To zabrzęczały zęby tak szkaradnie,
Taki brzęk garnka rozbitego miały,
Tak mi ohydnie w mózgu zabrzęczały.

(III, 86–89)

Aż trudno sobie to wyobrazić bez uczucia obawy, niesmaku, zgrozy i lę-
ku. Uczucia te przejmują do głębi. Może właśnie dlatego, że dźwięki tu przed-
stawione nie są słyszalne dla kogoś, kto stoi obok, lecz by je przybliżyć,
trzeba opisem oddać wiernie wszystkie uczucia, towarzyszące temu zajściu.
Brzęk rozbitego garnka to dźwięk, który na nikim nie robi większego wraże-
nia. Jeśli zostanie porównany do uderzenia zębów o zęby, to staje się nie-
przyjemny. Kiedy uświadomimy sobie, że dźwięk ten dociera do mózgu i roz-
lega się w nim donośnie, to nie sposób zareagować spokojnie. Taki opis
sprawia, że czytający go usiłuje otrząsnąć się ze zgrozy, która dociera doń
bezpośrednio, bo zdaje się, że słyszymy ten odgłos także w naszym mózgu.

Przedstawione powyżej fragmenty ukazują, w jaki sposób Słowacki wy-
korzystywał zmysł słuchu, by wprowadzić nastrój grozy. Jego wyobraźnia
podpowiadała mu doskonale przez opisanie jakiego efektu dźwiękowego,
jaką iluzję słuchową może osiągnąć. Miał więc wiele możliwości. Od porów-
nań aktywizujących też inne zmysły do realistycznie brutalnych opisów
dźwięków docierających do wnętrza naszego organizmu.

Pozostając jeszcze przez chwilę w podobnej poetyce, przejdźmy do na-
stępnego zmysłu — będzie nim dotyk. Jak łatwo się domyślić w opowieści
o męczeństwie i strasznych dziejach mniszek nie będzie dotyku wyrażające-
go ciepło i czułość, lecz będzie on obrazował ból i odczucia przykre. Po-
cząwszy od krótkiego opisu: „krzyknęłam — i mróz przeszedł mi przez ko-
ści...” (VI, 52), przez który poznajemy fizyczne doznanie obawy tak wielkiej,
że powoduje „przechodzenie mrozu przez kości” — lecz to odczucie może-
my potraktować metaforycznie, bo nie jest bezpośrednio wywołane przez
dotyk — do opisu:

...gdy już po brodę
Byłam w tej wodzie, gdy mnie fale mrożą,
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A ja ustami całuję tę wodę...
(VI, 15–18)

Ten fragment ujawnia dotyk mrożących fal — fal, które sięgają kobiecie
aż po brodę, które sprawiają, że nie tylko jest jej przerażająco zimno, lecz
także ogarnia ją potworny strach — ta woda zaraz sięgnie tak wysoko, że
nie będzie mogła oddychać. Przecież ustami już całuje wodę. Ten pocału-
nek jest tu raczej pocałunkiem śmierci. Ale w pełni można zrozumieć ten
fragment dopiero nieco później. Jest on przygotowaniem do tego, co do-
piero ma nastąpić. Czytając dalej:

Wokoło czarne, ołowiane tonie
Tam gdzieś pisk popów, a tam gdzieś wrzask Żydów,
A tu pode mną trup — nie wyszła dusza!
Może się jeszcze gdzieś pod wodą rusza,
Może swe oczki we krwi jasnej kąpie,
A mnie tu ciągną dalej na mym sznurze,
Co krok — to może na biedną nastąpię,
Może nastąpię... oczy tylko mrużę,
A ona gdzieś mię, ach! Za nogi trąca,
Zimna — jak z wosku biała — i świecąca...

(VI, 62–71)

Kulminacja napięcia, jaka ma tu miejsce, została starannie przygotowa-
na. Znamy już wcześniejsze doznania: przerażające zimno i lodowatą wodę
sięgającą ust. Teraz poznajemy nowe fakty. W czarnych, ciężkich, ołowia-
nych wodach, słysząc dobiegające z brzegu okrzyki, stoi kobieta. Co wię-
cej, jest wciąż wciągana głębiej i ma okropną świadomość, że jedna z jej
towarzyszek już nie wytrzymała tego wciągania i wpadła pod wodę. Obawa
przed nadepnięciem ciała, które być może jeszcze się porusza, rodzi litość
i niechęć do pójścia choć krok naprzód. To zatopione ciało staje się przera-
żające, paraliżuje i tak już ogarniętą grozą mniszkę. Wreszcie stało się to,
czego oczekiwała. Poczuła dotknięcie swej, pochłoniętej przez wodę, towa-
rzyszki. Wydawało się, że nie może być nic zimniejszego niż lodowata woda,
w której zanurzono siostry, lecz jednak kontakt jest na tyle odczuwalny, że
nawet w tej kąpieli można odczuć zimny dotyk nieboszczki. Można zoba-
czyć, że jest biała jak z wosku i świecąca. To stopniowanie napięcia. Od
opisu zalewanych przez lodowatą wodę zakonnic, przez obawę przed na-
depnięciem biednej, zatopionej mniszki — aż do samego kontaktu fizycz-
nego, który jest tak silny, że odczuwalny nawet przez mroźną wodę.
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Jak widać, Słowacki dokładnie przygotował każdy opis, nadając mu wie-
le realizmu wywołującego uczucie grozy. Wykorzystuje zmysły, by pobu-
dzić reakcje, by wykreować odpowiedni nastrój. Jego bohaterowie są praw-
dziwie gotyccy w spojrzeniach, rozmowach, nawet ich odczucia związane
ze zmysłem dotyku są przedstawiane w ten sposób, że tworzą nastrój grozy
i przenikającego całe wnętrze, dogłębnego lęku. W kolejnych fragmentach
pokażemy, że autor, w tak różnorodny sposób kreujący obrazy i nastroje,
pamiętał o wszystkich zmysłach. Znajdujemy momenty, w których aktywi-
zowane są zmysł węchu i smaku. Często te zmysły pobudzają od razu inne,
ale tak też skonstruowany jest ludzki organizm — zwykle wiele bodźców
człowiek odczuwa równocześnie. Trudno mówić o odczuwaniu szczególne-
go smaku potraw, gdy ktoś znajduje się w więzieniu, w którym, jeśli podają
w ogóle jedzenie, to jest ono właściwie bez smaku. Jednak i tu Słowacki
zaskakuje, nawet w tym momencie dba o realizm opisu, choć może właśnie
to wszystko, co chcemy traktować jako opis realistyczny, stanowi najgłęb-
szą warstwę metaforyczną tego tekstu?

Skoncentrujmy się na smaku. Człowiek, który ma pod dostatkiem poży-
wienia, często nawet nie zauważa smaku potraw. Zwraca się uwagę tylko
na potrawy nowe, oryginalne, zaskakujące nietypowymi połączeniami. Ina-
czej jest jednak w sytuacji, gdy posiłki są sporadyczne, a zmysły wyostrzo-
ne przez długotrwały, często przymusowy post. Wtedy smak każdej potra-
wy dociera ze zwiększoną siłą, a organizm wycieńczony głodem żywo re-
aguje na dostarczone mu pożywienie. W Rozmowie z Matką Makryną Mie-
czysławską sytuacja więźniarek została przedstawiona także z tej strony.
Znajdujemy tu przerażające opisy głodu nie tylko jako doznania fizyczne-
go, lecz także psychicznego:

Już ogłupiała myślę tylko o tem,
Jak by się zalać wodą, najeść błotem,
Bo taka głodna byłam, tak pożądał
Mój brzuch... chociażby w usta... jakiej muchy,
Że nam głód z oczu ognisty wyglądał.

(VI, 82–91)

Więźniarki nie marzą już nawet o posiłku. Wystarczy im nawet błoto czy
jakaś mucha. To okropne studium głodu uświadamia, że gorszy od odczu-
wania fizycznej pustki w żołądku jest stan psychiczny danej osoby. Zakon-
nica sama uznaje, że „ogłupiała” nie była w stanie myśleć o niczym, swój
stan porównuje także do pożądania tak wielkiego, że z oczu wyglądał im
„głód ognisty”. Znając tę sytuację łatwiej zrozumieć szczegółowość opisów



106 POSTSCRIPTUM 2002 · 4 (44)

doznań smakowych, jeśli już takie miały miejsce. Jedno z nich jest następu-
jące:

Wiesz, jak dawali nam bez wody śledzie,
Wiesz, jak pokarmu zwykłego ujęli, (...)
A grzbiety nasze pod kamień i chłostę...
To wszystko były męki bardzo proste,
Lekkie... po ciele szły czasami ciarki,
A czasem głodne krzyczały aż brzuchy,
Lecz duch nie cierpiał, owszem rosły duchy
I potężniły nas, głodu żniwiarki.

(IV, 52–60)

Tu nie ma jeszcze obłędu w oczach, pożądania. Smak potraw, które spo-
żywały kobiety jest jednak ważny. Zwykły pokarm został ograniczony. Za-
miast niego podawano śledzie bez wody. Spożywanie słonych śledzi bez
wody nie jest — delikatnie rzecz ujmując — doznaniem przyjemnym. Lecz
nie było to problemem dla zakonnic nawet w połączeniu z razami, których
wiele dostawały. Ich duch był jeszcze wystarczająco silny, by to znieść. Jed-
nak głód to dobra metoda, by złamać nawet bardzo dzielnych ludzi. Z po-
przedniego fragmentu wiemy już, jak reaguje organizm bardzo wygłodzony.
Prezentując takie doznania, Słowacki ukazywał koszmar fizyczny i psychicz-
ny, hart ducha i jego powolne łamanie. Wyobraźnia nie pozostaje bierna
wobec takich obrazów. Smak słonych śledzi, chęć zjedzenia muchy lub bło-
ta wzbudza grozę nawet w kimś, kto nigdy takiego uczucia nie doznał.

Dodajmy do tego jeszcze zapach panujący w więzieniu:

Tam nas Moskiewki, okropne czernice,
Wtrąciły wszystkie do wilgotnej jamy.
A klasztor cały był ciemny, pijacki,
Głuchy... i ciężki — wszędy smród żołdacki
Łoju i skóry, i prostej gorzałki,
I wstrętu, który czynią zgniłe grochy.

(IV, 34–39)

W głuchym, ciemnym, wilgotnym i ciężkim klasztorze mieszają się zapa-
chy łoju, skóry, wódki i zgniłego grochu. Istnieje jednak teoria, że węch lu-
dzki uodparnia się na smród po przebywaniu w nim przez pewien czas. Nawet
jeśli tak jest, to nie możemy pominąć milczeniem faktu, że Słowacki i ten
zmysł uruchomił, by w pełni oddać atmosferę opowieści, by nadać wiary-
godności słowom przeoryszy i by sprawić, że wyobraźnia czytelnika zacznie
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lepiej pracować. Smród klasztoru został wydobyty i ukazany, jako wszech-
ogarniający. Czytający ma wrażenie, że wszystko tu cuchnie. Hiperbolizacja
prowadzi do zwiększenia natężenia odczuć. Połączone opisy doznań zmy-
słowych stanowią niesamowitą kompozycję, która tworzy, wzmacnia i „do-
zuje” nastrój grozy.

Wróćmy jednak do fragmentu przytoczonego na samym początku roz-
działu i określonego wtedy jako jeden z najbardziej okrutnych. Widok księ-
ży leżących na śniegu niewątpliwie robi wrażenie. Podobne wrażenie mu-
siał na Słowackim zrobić widok, który opisuje w jednym z listów do matki:

Blisko klasztoru stoi mały domek, gdzie składają się znalezione w śniegach
trupy. Okropny to widok. W różnych pozycjach zmarli siedzą — leżą — jedni
do szkieletów podobni, drudzy czarną skórą powleczeni... okropny widok5.
(Genewa 21.08.1834)

Widać, że obraz ten tak głęboko utkwił w pamięci autora, iż po latach
jego reminiscencje odnajdujemy w Rozmowie z Matką Makryną Mieczy-
sławską.

Po analizie roli zmysłów w kreacji nastroju i elementów gotyckich, mo-
żemy stwierdzić, że poprzednie fragmenty były swego rodzaju uwerturą do
opisu księży pod pompą. Dlaczego? Przytoczmy jeszcze raz ten fragment,
by przyjrzeć mu się nieco dokładniej.

Zbliżam się cicho — aż widzę unitów —
Księży... pod pompą, z krwią jasną na brodzie.
Nadzy — już leżą jak trupy na lodzie,
Czarniejsi od tych lodowych błękitów!
Patrzę, co — a im woda na łby ciecze
I marznie, że tak poranione głowy
Zamyka... jakby w puchar kryształowy,
A te brodziska twardnieją jak miecze,
Głowy ich w takim pękały się lukrze,
Piersi sczerniałe jak sina bumażka,
A oczy... oczy jak maliny w cukrze,
Bo w lodach trzeszczy skroń i pęka czaszka.
Dym jeszcze z piersi wychodził przez skórę
I stał jak skrzydła na zorzy czerwone,
A tylko nogi już trupie, zielone
Czasem się wzdrygną i podniosą w górę,

5 Juliusz Słowacki: Dzieła wybrane. Red. J. Krzyżanowski. T. 6. Ossolineum
1983, s. 168.
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Aż wreszcie i nóg skończyli robotę...
A Bóg uczynił z nich okropną zjawę,
Że stali jako wielkie trupy — złote,
W gwiazdach, w płomieniach, w sińcach, całe krwawe —
Niby przysłani na ciemne podwórze
Jacy okropni aniołowie-stróże.

(VII, 39–60)

Ten fragment to mistrzostwo. Mistrzostwo formy. Przez cały utwór au-
tor zaskakiwał okropnością, po kolei uaktywniał zmysły, by przygotować
na apogeum zawarte w tym opisie. Spróbujmy wyodrębnić to, co składa się
na tak niesamowite wrażenie, co sprawia, że ten obraz porusza do głębi.

Najbardziej wyeksponowany został tu zmysł wzroku. Od samego począt-
ku podkreślony jest fakt widzenia: „widzę unitów”. Potem obserwacja staje
się coraz dokładniejsza: leżą pod pompą, są nadzy, na ich głowy cieknie
woda, która zamarza, tworząc kryształy lodu; brody też zamarzają upodob-
niając się do mieczy, z piersi wydobywa się dym, a nogi tylko czasem jesz-
cze się poruszają. Autora można tu porównać do wytrawnego kamerzysty.
Posuwa się powoli wzdłuż ciał, ukazując kolejne ich fragmenty i wydoby-
wając wszystkie okropności. Z jednej strony takie spojrzenie pozwala uogól-
nić, spojrzeć jakby „z góry” na cały obraz, z drugiej zaś sprawia, że docho-
dzi do atomizacji obrazu, mamy wrażenie, że posuwająca się wzdłuż ciał ka-
mera tworzy składankę okropności, zbudowaną z kolejnych szczegółów, przy
których się zatrzymuje. Makabra polega tu na wyłuskiwaniu drobnego frag-
mentu, który zdaje się zajmować całą przestrzeń, cały „ekran” kamery. Po-
cząwszy od głów, przez brody, piersi aż do nóg. To jednak nie wszystkie
wrażenia wzrokowe. Istotna jest też kolorystyka. Można wyszczególnić kil-
ka barw, dominujących w tym obrazie. Pierwszą jest czerwień: jest „krew
jasna” na brodach unitów, są poranione głowy, które natychmiast przywo-
dzą na myśl barwę czerwoną; są maliny w cukrze i czerwone skrzydła z dymu.
Drugą barwą jest czerń. Mamy więc: trupy, które są „czarniejsze od lodo-
wych błękitów” i „sczerniałe piersi”. Do tego dochodzi kolor, który trudno
zdecydowanie określić, bo nie jest to biel — choć taki kolor sam jakby się
narzuca, gdy myślimy o lodzie, lecz nie jest określone jasno czy był tam
śnieg, czy nie było — ani zdecydowany błękit. Chyba najbardziej odpo-
wiednim określeniem jest: przezroczysty, bo w takim „kolorze” są lód, kryształ
i lukier — wszystkie pojawiające się w tym fragmencie. Te trzy kolory two-
rzą jakby plamy barwne, na których tle akcentami są barwy: sina — okre-
ślająca kolor bumażki; zielona — wzmocniona jeszcze przez dookreślenie „tru-
pia” — opisująca nogi księży; wreszcie złota, w tej właśnie barwie rysują
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się potworne trupy, zjawy przysłane na podwórze, które opromienia blask
złożony ze wszystkich kolorów użytych wcześniej do opisu. Są one: „w gwia-
zdach” — można im przypisać kolor biały, „w płomieniach” i „całe krwawe”
— to oczywiście kolor czerwony, „w sińcach” — sama nazwa wskazuje ukry-
ty kolor siny, ale czasami też zielony. Można zapytać, gdzie podział się ko-
lor czarny, ale i o nim Słowacki nie zapomniał, przecież trupy jawią się na tle
ciemnego podwórza. Jak widać gra kolorami jest bardzo przemyślana i pro-
wadzona z rozwagą.

Zwróćmy uwagę na zmysł słuchu. Zostaje on podkreślony na samym
początku — zakonnica zbliża się cicho. Cicho, bo chce pozostać niezauwa-
żona, ale potem ta cisza jest już symbolem wstrząsu po tym, co ujrzała, a tak-
że szacunku wobec męczeństwa. Co ciekawe, jest to jedyne określenie wra-
żeń słuchowych zastosowane w tym fragmencie. Zdaje się, że autor umyśl-
nie nie nazwał już żadnego odgłosu więcej. A przecież mógł opisać skrzy-
pienie pompy, odgłos wody lejącej się z niej, czy dźwięki upadających na
śnieg nóg. A może celowo nie zostało to dookreślone. „Zbliżam się cicho”.
Tym jednym zdaniem mniszka jakby narzucała ciszę całemu obrazowi. Woda
cieknie w ciszy, ludzie zamarzają w ciszy... Czy jednak? Przecież są jeszcze
takie określenia jak: „w lodach trzeszczy skroń i pęka czaszka”. Są, ale ich
przecież nie słychać „na zewnątrz”. Słowacki po raz kolejny gra z nami. W ste-
rylnej — zdaje się — ciszy rozlega się odgłos pękania i trzeszczenia. I zno-
wu te dźwięki docierają prosto do wnętrza, są słyszalne tylko dla tych, któ-
rzy ich doświadczają, żeby więc stały się udziałem czytelnika ten musi je
„usłyszeć”6. Czy to nie mistrzowska gra?

Zwróćmy teraz uwagę na dotyk. Pierwszy kontakt fizyczny to zetknięcie
umierających, nagich księży z lodem, to uczucie potwornego zimna. Zimna,
które się potęguje, gdy dowiadujemy się, że na głowy nieszczęśników leje
się woda, która szybko zamarza. Kolejne wrażenie wyczuwalne za pomocą
zmysłu dotyku to ucisk. Głowy unitów pod wpływem zamarzającej wody są
ściskane jakby obręczą z lodu. Ucisk, który jest „sprawcą” pękania czaszki.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na jeszcze jedną grę, jaką podjął
autor z czytelnikiem. Można ją nazwać „uwięzieniem w krysztale”. Człowiek
zamknięty w czymś może zdradzać objawy klaustrofobii, gdy to „coś” jest

6 „Otóż właśnie ta umiejętność harmonijnego dostrojenia barwy do muzycz-
nego i duchowego tonu danego wiersza, ta fenomenalna zdolność chwytania po-
krewieństw pomiędzy kolorem, dźwiękiem a pojęciem jest jedną z przyczyn, dzięki
którym poezje Słowackiego sprawiają tak silne wrażenie nie tylko uczuciowe, my-
ślowe oraz akustyczne, ale do pewnego stopnia i optyczne”. I. Matuszewski: Sło-
wacki i nowa sztuka. Warszawa 1965, s. 175.
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na dodatek zimne i przejrzyste — uczucie paraliżu pojawia się szybko. Przy-
gotowaniem do „uwięzienia w krysztale” są „lodowe błękity”, na których
leżą księża. Potem wprost rzecz jest nazwana — poranione głowy zostają
otoczone „pucharem kryształowym”, zostają w nim zamknięte. Wydawać by
się mogło, że tu już gra się kończy. Ale nie dla Słowackiego! Kilka wersów
później obraz ten zostaje wzmocniony przez porównanie aktywizujące ko-
lejny zmysł — smak. Dowiadujemy się, że głowy pękały w lukrze i nie zo-
stał on wprowadzony tylko po to, by za chwilę stanowić rym do oczu jak
„maliny w cukrze”. Lukier i cukier stanowią tu otoczkę. Są kontynuacją gry
znanej już jako „uwięzienie w krysztale”. Stanowią też nowy rodzaj obrazo-
wania. Oba słodkie, przejrzyste, mogące utworzyć skorupę, zamknąć. Za-
mknąć tak, jak zamknięta została czaszka w okowach lodu — autor nie daje
nam o tym zapomnieć.

Ale jest jeszcze jeden element aktywizujący zmysł smaku. Bardzo ape-
tyczny element, którego umieszczenie w takim zestawieniu wydaje się jed-
nak niesmaczne. Tym elementem są oczywiście maliny. Pierwsze wrażenie
niesmaku powstałe po porównaniu oczu konających unitów do malin w cu-
krze szybko zostaje rozwiane. Maliny składają się z wielu drobnych kule-
czek — tak mogą wyglądać oczy poprzecinane setkami drobnych nitek. Czer-
wone — takiego właśnie koloru są niteczki powstałe pod naporem lodowej
obręczy. W cukrze — to tylko lód ścinający białka oczu. Słodkie — podob-
no krew też jest słodka...

Słowacki naprawdę dobrze „przygotował” czytelnika do zmierzenia się
z tą sceną. Poetyka grozy w znacznej mierze oparta na doświadczeniach zmy-
słowych, konsekwentnie realizowana w całym utworze pozwala w pełni do-
cenić tę okrutną scenę i znaczenie złotych trupów jawiących się niczym anio-
łowie-stróże.

Barbara Morcinek-Cudak — absolwentka filologii polskiej. Pracę ma-
gisterską, napisaną na seminarium prof. dr. hab. Ireneusza Opackiego, po-
święciła Tendencjom gotyckim w wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackie-
go. Obecnie doktorantka w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej, pracu-
je jako asystentka w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Ślą-
skiego. Jest Członkiem Grupy Roboczej ds. Testów Certyfikatowych Ko-
misji ds. Certyfikacji Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Zainte-
resowania: literatura okresu romantyzmu i teoria literatury.
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Maciej Szargot

Motyw coincidentia oppositorum
w twórczoœci Zygmunta Krasiñskiego

W ostatnich latach mogliśmy śledzić ponowny wzrost zainteresowania
osobą i twórczością znakomitego polskiego romantyka, Zygmunta Krasiń-
skiego. Ukazał się bowiem szereg publikacji poświęconych, częściowo lub
w całości, zwłaszcza niezwykłej wyobraźni poety, mianowanego niegdyś
„trzecim wieszczem”1.

Zwracano słusznie uwagę na fakt, że jest to wyobraźnia tanatyczna i ka-
tastroficzna. Jednak mimo skupienia na motywach cierpienia, śmierci i kata-
strofy, Krasiński zdobywa się przecież na wizje optymistyczne — jest w koń-
cu chrześcijaninem i mesjanistą, co nie pozostało bez wpływu na wyobraź-
nię.

Niniejszy szkic jest poświęcony właśnie wyobrażeniom niosącym taki
optymistyczny i pokrzepiający sens.

*

Wiesz, że naturą każdego światła, każdego promieniowania jest lśnić, objawiać
się, dać się widzieć, lecz równocześnie też znikać i tracić się w każdej chwili,

1 Trzeba tu wymienić książki: M. Bieńczyka: Czarny człowiek. Krasiński wo-
bec śmierci. Warszawa 1990; A. Kubali: Dramat bólu istnienia w listach Zygmunta
Krasińskiego. Gdańsk 1997; G. Tomaszewskiej: Mickiewicz — Krasiński. O wy-
obraźni utopijnej i katastroficznej. Gdańsk 2000; M. Szargota: Ziemia rozdziału
— niebo połączenia. O liryce Zygmunta Krasińskiego. Katowice 2000: A. Krysz-
tofiak: Konwencje wyobraźni. O szeregach motywów w twórczości Słowackiego
i Krasińskiego. Katowice 2001.
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gdy tymczasem naturą każdego jądra ciemnego, każdego ośrodka światła,
który nie jest światłem samym, lecz który je rodzi, jest ostawać się, trwać,
istnieć na zawsze2. (podkr. — M.S.)

We francuskim szkicu Zygmunta Krasińskiego O eterze znajdujemy mię-
dzy innymi taki właśnie fragment, będący opisem natury światła. Sam szkic
dotyczy stanów psychicznych człowieka, którego zażywanie eteru uwolni-
ło od materii i związanego z nią cierpienia. Człowiek ten zostaje porównany
do ciała niebieskiego — nośnika światła, a raczej do jego „jądra ciemnego”:

Jesteś jak kometa, co, utraciwszy cały swój blask zewnętrzny, stała się ciemną
mgławicą znającą i czującą swoją nieśmiertelność3.

Niewątpliwie obrazy „jądra ciemnego” światła, czy też świetlistego ciała
niebieskiego zostały tu przywołane jako symboliczne przedstawienia stanu
doskonałego. Doskonałość zaś rozumiana jest jako złączenie przeciwieństw
— coincidentia oppositorum, którą Mikołaj Kuzańczyk uznał za najwłaściw-
szą definicję natury Boga4.

„Jądro ciemne, [...] ośrodek światła” z eseju Krasińskiego odpowiada zna-
czeniowo „ciemnemu światłu” gnostyków czy „czarnemu słońcu” alchemi-
ków. Oznacza zaś „zarówno to, co my nazywamy ‘całością’ lub ‘absolutem’,
jak i paradoksalne współistnienie w świętości zasad biegunowo różnych
i antagonistycznych”. Chodzi więc właśnie o nieantagonistyczne zestawie-
nie światła i ciemności, czy posługując się określeniami Mircei Eliadego,
„wypowiedzialnego” i „niewypowiedzialnego”5.

Trzeba tu dodać, że w podobnym ujęciu światło i ciemność pojawiają
się w twórczości autora Nie-Boskiej komedii rzadko. Ich obecność nie jest
jednak przypadkiem. Krasiński interesował się obrazami coincidentia op-
positorum, o czym może świadczyć chociażby napisany przez niego niewiel-
ki esej Gnosis, obejmujący zarys historii myśli gnostyckiej i ocenę jej wpły-
wu na chrześcijaństwo:

Była to robota wieków, zlanie się wszystkich warstw umysłowych ludzkości,
podań indyjskich, perskich, egipskich, żydowskich i greckich, brzemienne

2 Z. Krasiński: O eterze. Przeł. L Staff. W: Tegoż: Pisma. Wydanie Jubile-
uszowe. T. 7. Pisma polityczne i filozoficzne. Kraków 1912, s. 420.

3 Tamże, s. 421.
4 M. Eliade: Uwagi o symbolizmie religijnym. Przeł. J. Trznadel. „Poezja” 1968,

nr 4, s. 77.
5 Tamże.
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chrześcijaństwem i tak z nim często spojone, zmieszane, że trudne do roz-
poznania. — Był to zamęt, skąd światło Chrystusa wybłysło6. (podkr. —
M.S.)

Idea coincidentia oppositorum pojawia się w twórczości Krasińskiego
w różnych kontekstach. Zatrzymajmy się nad dwoma przytoczonymi wcze-
śniej fragmentami eseju O eterze. Światło i ciemność — nieantagonistycz-
ne, a współistniejące — dopełniają się w nim wzajemnie. Cechami światła
są bowiem: zdolność do objawiania się i znikania, rozbłyskiwania i gaśnię-
cia, chwilowe i zmienne trwanie, zewnętrzność. Ciemność, przeciwnie, jest
trwała, niezmienna, wewnętrzna. Dopiero razem stanowią całość: byt podwój-
ny, rebis w języku alchemików. Jasność jest więc chwilowym i zmiennym
„istnieniem”; ciemność — trwałą, niezmienną „istotą”, świadomością „zna-
jącą i czującą swoją nieśmiertelność”:

Słońce zagasłe w swych promieniach nie przestałoby przez to istnieć, przesta-
łoby jeno być widoczne dla innych światów, przestałoby działać na inne światy
i wszędzie działać na siebie. To znaczy, że życie ustałoby na powierzchni tego
słońca, lecz że słońce samo mimo to istniałoby w przestrzeni7.

Podobny obraz znajdziemy w dramacie Irydion, gdzie, zamiast o zabiciu
tytułowego bohatera, mówi się o „pozbawieniu go wierzchniego światła”8.
Światło (życie, istnienie) przedstawione jest więc jako zewnętrzna cząstka
człowieka. Jest on bowiem złożony z jasnego „istnienia” i ciemnej „istoty”,
zgodnych i współdziałających ze sobą pierwiastków: czynnego, zewnętrz-
nego i biernego, wewnętrznego.

Podobną zgodnością, jednością przeciwieństw jest dla Krasińskiego, jak
dla Mikołaja Kuzańczyka, Bóg. Autor Gnosis dzieli go na dwie części —
osoby. Bóg niebieski, ukryty, nie jest światłością, choć podkreśla się wciąż
jego związki ze światłem. W omawianym eseju jest on nazywany: „Królem
światła”9, „wszechźródłem światła”10 czy „utrzymywacielem światła”11. Świa-
tło od Boga pochodzi, lecz nim nie jest. Bóg to „ciemne jądro”, „istń pier-
wotna”12, wedle określeń stosowanych przez Krasińskiego do omawiania

6 Z. Krasiński: Gnosis. W: Tegoż: Pisma. T. 7..., s. 135.
7 Z. Krasiński: O eterze..., s. 420.
8 Z. Krasiński: Irydion. W: Tegoż: Dzieła literackie. Wybrał, notami i uwaga-

mi opatrzył P. Hertz. T. 1. Warszawa 1973, s. 603.
9 Z. Krasiński: Gnosis..., s. 137.
10 Tamże, s. 136.
11 Tamże, s. 138.
12 Tamże, s. 137.
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systemów religijnych i filozoficznych. Posiada atrybuty odpowiadające
Stworzycielowi, Bogu Ojcu. Światłem jest zaś Bóg działający w świecie sub-
lunarnym, objawiony i wcielony — Chrystus. W rozprawie O stanowisku
Polski z bożych i ludzkich względów Krasiński nazywa Chrystusa „świa-
tłem słonecznym ziemi”13. W Psalmach przyszłości pojawia się:

Cel a początek i nieba, i ziemi;
[..............................................]
Blask najwyższego duchów, Ducha-Słońca!14

Duch-Słońce jest centrum kosmosu, które przyciąga do siebie pielgrzy-
mujące przez wcielenia duchy. Można go utożsamić ze słonecznym Chry-
stusem, gdyż, jako „cel a początek” wszystkiego, przypomina ewangelicz-
ny Logos. Bóg Ojciec — „jądro ciemne”, „praźródło światła” — wysyła go
jako światło do zewnętrznego świata ciemności. W ten sposób Bóg jawi
się jako dwuosobowa jedność światła i ciemności, a więc coincidentia op-
positorum.

Figura jedności przeciwieństw jest pomocna:

do odkrycia jednej zasady wyjaśniania świata, do osiągnięcia perspektywy, w któ-
rej przeciwieństwa przenikają się wzajemnie, a sprzeczności anulują. [...] To,
co na tym świecie ujawnia się jako sprzeczne, niedoskonałe, złe, demoniczne
itd., zostaje wyjaśnione jako negatywny aspekt rzeczywistości15.

Znajdują w ten sposób usprawiedliwienie „aspekty negatywne i złowro-
gie Kosmosu i bogów”, objawiające się teraz „jako część integralna wszel-
kiej rzeczywistości i świętości”16. Jest to więc forma teodycei.

Tak jest też u Krasińskiego. Ciemna strona Boga to jego bierność, za-
mknięcie się w „istocie” na niekorzyść „istnienia”. Chodzi więc o usprawie-
dliwienie bierności Boga dopuszczającego do istnienia zła, a przede wszyst-
kim nie pokazującego się oczekującemu na objawienie człowiekowi. Istnie-
nie Boga działającego, „słonecznego” (przypomnijmy tu świetlistą wizję

13 Z. Krasiński: O stanowisku Polski z bożych i ludzkich względów. W: Tegoż:
Pisma. T. 7..., s. 31.

14 Z. Krasiński: Psalmy przyszłości. W: Tegoż: Dzieła literackie. T. 1..., s. 197-
198.

15 M. Eliade: Sacrum, mit, historia. Wybór esejów. Wyboru dokonał i wstę-
pem oparzył M. Czerwiński. Przeł. A. Tatarkiewicz. Warszawa 1993, s. 215.

16 M. Eliade: Uwagi o symbolizmie religijnym..., s. 77.
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Chrystusa zamykającą Nie-Boską komedię) jest właśnie takim usprawiedli-
wieniem.

Jest jeszcze inne znaczenie coincidentia oppositorum w dziełach Kra-
sińskiego. Wyraża ona tęsknotę człowieka, prowadzącego wojnę „z szata-
nem, światem i ciałem”, do stanu pierwotnego pokoju, bez konieczności wal-
ki i czynu. Tęsknotę

za rajem utraconym, [...] za rajem paradoksalnym, w którym sprzeczności
istnieją, nie ścierając się, a wielorakości składają się na aspekty tajemniczej
jedni17.

Motyw poszukiwania raju zawiera Krasiński przede wszystkim w obra-
zach pozytywnie waloryzowanego chaosu. Powróćmy do cytowanego wy-
żej fragmentu Gnosis. Gnoza została tam przedstawiona jako „zlanie się wszy-
stkich wartości umysłowych ludzkości”, „spojone” i „zmieszane” z chrze-
ścijaństwem. Powtarza się więc obraz kontrastujących ze sobą części ze-
wnętrznej i „jądra”. Jeśli jednak w przedstawieniach Boga i człowieka Kra-
siński ukazywał ciemne jądro otoczone jasnością, to gnoza, „brzemienna
chrześcijaństwem”, które z niej, jako światło Chrystusa, „wybłysło”, jest od-
wróceniem tamtego obrazu: ciemnością z jasnym „jądrem”.

Obraz, by tak rzec, niechaotycznego chaosu pojawia się też u Krasiń-
skiego w opisach natury:

Wielkie masy światła, zmieszane z wielkimi masami mroku, unosiły
się w górze, w dole i ze wszystkich stron [...]. Wszystko, co otaczało mnie,
było wielkie; we wszystkim było coś poważnego i przejmującego czcią18. (podkr.
— M.S.)

Podobny w charakterze, choć, w odróżnieniu od poprzedniego, statycz-
ny, jest obraz połączenia obłoku z Luną, której jest kochankiem. To miłosne
złączenie światła i ciemności, gdzie obłok, starając się zasłonić światło Luny,
równocześnie „kąpie się w jej promieniach”19, także kojarzy się z „ciemnym
światłem” gnostyków.

Specyficznym przedstawieniem coincidentia oppositorum jest tęcza, któ-
rej barwy i kształt oznaczają pełnię, totalność, harmonię osiągniętą przez

17 M. Eliade: Sacrum, mit, historia..., s. 249.
18 Z. Krasiński: Dziennik. Przeł. L. Staff. W: Tegoż: Dzieła literackie. T. 3...,

s. 55.
19 Tamże, s. 57.
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złączenie przeciwieństw — kontrastowych barw. Tęcza to także obraz uni-
wersum: Boga i jego związków ze stworzeniem20. Jej kształt, wpisujący się
w okrąg, symbolizuje doskonałość (znakomicie obrazuje to jeden z ulubio-
nych neologizmów Krasińskiego: „otęczać”).

W Biblii tęcza jest mostem przymierza zawartego między Bogiem i czło-
wiekiem po potopie, świetlnym znakiem przebaczenia. Funkcję mostu przy-
mierza pełni także w mesjanistycznym fragmencie powieści Krasińskiego
Herburt:

wśród mlecznych dróg rozstajnych pięciu inna postać w świetle błędnej zorzy
stała, podobnie jak człowiek przybita do krzyża. Lecz w jej rozwartych obję-
ciach spoczywał błękit żyjący, widomy, jak dziecię na łonie, i każda kropla,
z ran jej płynąca, jak tylko tknęła się przestrzeni, zmieniała się w błyszczącą
gwiazdę, i z cierniów jej korony wykwitały tęcze, opadające w pokoju na
wszystkie strony świata21. (podkr. — M.S.)

Oba wyobrażenia coincidentia oppositorum (zmieszanie światła i ciem-
ności oraz tęczę) zawiera wiersz Zimny rozsądek w tobie się opiera... (Im-
prowizacja):

U tego tylko nieśmiertelność w mocy,
Kto pojął równie blask dnia i mrok nocy,
A oba w jednym zspoliwszy natchnieniu
Promień gwiazd przejrzał w czarnym zmierzchów cieniu
I siedm barw cienia w słonecznym promieniu22.
(podkr. — M.S.)

W przytoczonym fragmencie nie tylko trzykrotnie pojawia się nieanta-
gonistyczne zestawienie światła i ciemności (nazywanych również na trzy
rozmaite sposoby: noc i dzień, blask i mrok, promień i cień), ale również
w bardzo ciekawym kontekście pojawia się motyw tęczy. „Siedm barw”, czyli
oczywiście tęcza, symbol pełni i harmonii, włożona zostaje między „cień”
i „promień”. „Cień” zawiera się w „promieniu”, jak ciemne jądro w świetle,
a równocześnie ujawnia „jądro jądra” — tęczę. Mamy więc do czynienia
z podwójną coincidentia oppositorum, wyrażoną zarazem przez symbolikę
światła i symbolikę kolorów. Cytowany wiersz ma oczywiście sens poznaw-

20 J.W. Goethe: Nauka o barwach. Tłum. E. Namowicz. W: Wybór pism este-
tycznych. Red. T. Namowicz. Warszawa 1981, s. 323-324.

21 Z. Krasiński: Herburt. W: Dzieła literackie. T. 2..., s. 636.
22 Z. Krasiński: Zimny rozsądek w tobie się opiera... (Improwizacja). W: Dzieła

literackie.T. 1..., s. 41-42.
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czy: aby pojąć świat trzeba przeniknąć harmonię universum, pełnię, wyra-
żoną właśnie przez podwójne złączenie przeciwieństw.

Jeszcze jeden obraz tęczy — z powieści Agaj-Han. Jej bohaterka, Mary-
na Mniszchówna, przed śmiercią staje się doskonałością, aniołem. Wewnętrz-
nej przemianie heroiny odpowiadają opromieniające i prześwietlające ją tę-
czowe kolory:

Pod jej stopami kobierce naśladują zieloność murawy, [...] a z góry pada światło
dzienne [...], całe pijane od farb i połysków, na dół się stoczy i pląsa w drżą-
ce łuki, którym końca nie masz; one [...] namiot [...] od góry do dołu zale-
wają potokiem jasności, która płynie szkarłatem i błękitem, zieleni się jak
szmaragd, to złoci jak pomarańcz i do oka wpływa mile [...] gdyby tysiąc motyli
igrających razem po trawniku, kiedy słońce już nie parzy, a zachodzi w złocie,
księżyc zaś naprzeciwko się podnosi, lamowany srebrem, a między nimi dwo-
ma ujęte chmury hożym wieńcem oplatają niebo23. (podkr. — M.S.)

Obok znanych nam obrazów (tęcza, połączenie światła i mroku) pojawia
się inne wyobrażenie coincidentia oppositorum: równocześnie goszczące
na niebie słońce i księżyc. Wieniec z chmur dopełnia doskonałości pejzażu:
jest kołem łączącym słońce z księżycem, czyli dzień z nocą, ziemię z nie-
bem24.

Światło z ciemnym jądrem, niechaotyczny chaos, połączenie słońca i księ-
życa, wreszcie tęcza — to jedyne w twórczości Krasińskiego przedstawie-
nia coincidentia oppositorum, będącego w istocie wyobrażeniem boskiej
pełni, doskonałego stanu w naturze lub człowieku. Wyobrażenie to jest wy-
razem niezaspokojonej tęsknoty, marzeniem o wytchnieniu lub zawieszeniu
broni w walce dobra ze złem, Boga z szatanem.

Maciej Szargot — doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie
Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu Instytutu Nauk o Literatu-
rze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. W centrum jego zainteresowań ba-
dawczych znajduje się literatura romantyczna, a także współczesna. Jest
autorem książki pt. Ziemia rozdziału — niebo połączenia. O liryce Zyg-
munta Krasińskiego.

23 Z. Krasiński: Agaj-Han. W: Dzieła literackie. T. 2..., s. 603.
24 Por. A. Boczkowska: Tryumf Luny i Wenus. Pasja Hieronima Boscha. Kra-

ków 1980, s. 68.
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Patrycja Lesiñska

Intertekstualna lektura A Dorio ad Phrygium
Cypriana Kamila Norwida

Błądzić uważałem za roz-sądne (...)
W drogę! W drogę! Podróżny człowieku
Tobie tylko iść zostawa owdzie,
Nie zatrzymuj się nigdzie, lub ile wielbłąd...
Tak począłem — cóż było tam począć?!1

(A Dorio ad Phrygium w. 46, w. 119–122)

Powyższe słowa mogłyby zostać wypowiedziane przez mitycznego Ody-
seusza, który właśnie rozpoczyna swą tułaczkę ku Itace po Morzu Literatu-
ry. Itaka jest jednak tak nieosiągalna i tak daleka, jak niepoznawalne i ta-
jemnicze jest Morze Literatury — pełne zwodniczych skał, nieprzyjaznych
stworów, pięknych wysp oraz zapomnianych, czy nie odkrytych portów.
Odyseusz-poeta musi poddać się swej pielgrzymiej naturze i nieustannie błą-
dzić, otwierając sobie drogę do różnych portów tradycji. Błądzenie bowiem,
owe „roz–sądne” błądzenie jest umyślnym i bezbłędnym poszukiwaniem wła-
snego „ja” literackiego w procesie aktu twórczego. Przygody Odyseusza
są tak różne, jak różna jest literatura — od doryjskiego do frygijskiego brze-
gu. Błądząc po Morzu Literatury, mityczny bohater dotrze także do miejsca,
które nie należy do żadnych z dotychczas poznanych mu ludów. Jest to

1 C.K. Norwid: Pisma wybrane. Wybrał i objaśnił J.W. Gomulicki. T. 2. Po-
ematy. Warszawa 1968, s. 244–255. Wszystkie cytaty z utworu A Dorio ad Phry-
gium pochodzą z tego wydania.
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kraina zamieszkana przez ludzi na pozór obcych, innych, rzec by można, ory-
ginalnych, a jednak bliskich, jakby zakorzenionych w tradycji niedalekich
lądów. Odyseusz zauroczy się sposobem życia mieszkańców dziwnej kra-
iny, ich kultem pracy, poczuciem zbiorowego obowiązku, miłością do ziemi,
do swej ojczyzny, do sztuki, a także ich wysoce rozwiniętą świadomością
społeczną, narodową i kulturową. Jednak największe wrażenie wywrze na
nim język autochtonów, na początku niezrozumiały, gdyż pozbawiony nie-
potrzebnej słownej ozdobności „Litery”, odarty z frazeologicznej szablono-
wości, a więc jakby pierwotny, archaiczny, duchowy, po prostu naturalny.

Morska tułaczka Odyseusza w mojej opowieści nie ma niestety końca,
chociaż tajemnicza kraina jest bliska ideałowi Itaki. Utwór A Dorio ad Phry-
gium Cypriana Kamila Norwida jest relacją z podróży tego romantycznego
Odyseusza po Morzu Literatury.

***
Smakuję królestwo formuł, przenicowanie źródeł,
swobodę z jaką wydobywam tekst wcześniejszy z tekstu

późniejszego (...)
Oto czym jest inter-tekst: niemożliwością życia poza nieskoń-
czonym tekstem — czy będzie on Proustem, czy gazetą

codzienną,
czy ekranem telewizyjnym, książka tworzy sens,

sens tworzy życie2

A Dorio ad Phrygium jako jeden z polifonicznych utworów Cypria-
na Kamila Norwida rzuca wyzwanie powstałej w romantyzmie „różnojęzycz-
nej” kulturze. Jest próbą zapanowania nad artystyczną koniecznością kon-
wersowania z „cudzymi językami” i nawiązania wspólnotowej więzi stylistycz-
nej. Norwid twierdził, iż „w doskonałej liryce zachowane powinny być i nie
zgładzane te kresy, gdzie forma z formą się mija i pozostawia szpary”3. Wła-
śnie owe szpary miały być miejscem, gdzie następuje „ścieranie się” wypo-
wiedzi dwóch i więcej interlekutorów. „Popękane” utwory Norwida uwypu-
klają całość kulturową, a w niej odrębny język poetycki autora, są „współ-
bytowaniem wypowiedzi sprzecznych lub wymijających się nawzajem, współ-
bytowaniem obcych sobie stylów, z których oddźwięków utkany jest jeden
tekst”4. Dla współczesnej interpretacji twórczości Norwida niezwykle waż-

2 R. Barthes: Przyjemność tekstu. Tłum. A. Lewańska. Warszawa 1997, s. 42.
3 S. Balbus: Między stylami. Kraków 1993, s. 90–94, s. 162. Poglądy na temat

intertekstualności przedstawione w tej pracy wiele zawdzięczają ustaleniom S. Bal-
busa, które zostały zawarte w jego książce pt. Miedzy stylami.

4 Tamże, s. 165.
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ne jest zjawisko intertekstualności, które będąc dorobkiem XX wieku5, może
służyć analizie i odczytaniu utworów dawniejszych takich rzemieślników sło-
wa jak Norwid. Mimo iż poeta nie znał pojęcia intertekstulności, to jego po-
dejście do tradycji jest bardzo bliskie tej teorii literackiej. Norwid postrzega
bowiem tradycję w kategoriach powtarzalności i ciągłości, gdyż „powtarza-
nie utrwala to, co powtarzane i przekazywane”6. Poeta pisze w Garstce pia-
sku: „Wiedz, że przez tradycję wyróżniony jest majestat człowieka od zwie-
rząt polnych, a ten, co od sumienia historii się oderwał, dziczeje na wyspie
oddalonej i powoli w zwierzę zmienia się”7. Przeszłość bowiem trwa, jest w is-
totny sposób obecna w kolejnym „dzisiaj”. Tradycja jest dla Norwida także
punktem wyjścia ku romantycznemu postulatowi oryginalności. „Oryginal-
ność była dla poety wiernością wobec ‘źródeł’ własnej osobowości, któ-
rych szukać trzeba nie tylko w konkretnym człowieku, lecz również w całej
jego historycznej i gatunkowej przeszłości”8.Według Norwida prawda do-
maga się perspektywy całości, jaką dać może tylko i wyłącznie tradycja,
a rozpoznanie tej wartości jest właśnie warunkiem koniecznym każdej praw-
dy.

Utwór A Dorio ad Phrygium jest wieloaspektową polemiką kulturową
i stylistyczną w kontekście szeroko traktowanej „skarbnicy przeszłości”. Po-
eta wykorzystuje różne konwencje literackie, by wyłonić własną. Zatem za-
bawa konwencjami sama staje się konwencją i propozycją kompozycyjną,
rozmową Norwida z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Czytając
A Dorio..., skazani jesteśmy na „błądzenie” po obszarze treści i formy, wo-
bec tego nie różnimy się od narratora, który również „błądzi”, bo chce szu-
kać i poznawać.

Zanim przejdę do problemu realizowanej w omawianym dziele strategii
intertekstualnej, chcę zastanowić się nad kwestią gatunkową utworu, dzię-
ki której autor może „bawić się” konwencjami, stylami, językami, tworząc
„niejedno-tężny” ton.

A Dorio... jest utworem niedokończonym przez Norwida, napisanym
w 1871 roku i umieszczonym w zbiorze Vade-mecum. Dzieło to, pisane wier-
szem nieregularnie mieszanym, realizuje gatunkowe wyznaczniki poematu

5 Zob. S. Balbus: Między stylami. Kraków 1993; T. Cieślikowska: W kręgu
genologii, interteksualności, teorii sugestii. Warszawa 1995; Między tekstami. In-
tertekstualność jako problem poetyki historycznej. Red. J. Ziomek, J. Sławiński,
W. Bolecki. Warszawa 1992.

6 S. Sawicki: Norwida wywyższenie tradycji. W: Studia Norwidiana. T. 8. Lu-
blin 1990, s. 3.

7 C. K. Norwid: Pisma wybrane..., s. 202.
8 S. Sawicki: Norwida wywyższenie tradycji..., s. 9.



121POSTSCRIPTUM 2002 · 4 (44)

dygresyjnego. Gatunek ten jako utwór o charakterze fabularnym pozwala
łączyć w ramach nadrzędnej autorskiej wypowiedzi elementy epickie z lirycz-
nymi i dyskursywnymi. K. Trybuś pisze, iż „jedynie założenia gatunkowe
poematu dygresyjnego, rozjaśniają do pewnego stopnia konstrukcję dzie-
ła”9, na którą składa się sytuacja dialogowa, wielość tematów, drugorzędna
rola fabuły oraz przewaga planu dygresyjnego nad epickim. Otwartą, luźną,
pozbawioną rygorów kompozycję manifestuje fragmentaryczność utworu,
zarówno w zakresie fabuły, jak i budowy tekstu.

Odbiorca jest przerzucany z jednej myśli na drugą, z jednego obrazu rze-
czywistości na drugi, co umożliwia autorowi ukazanie różnorodności po-
znawczej. O powiązaniu A Dorio ad Phrygium z poematem dygresyjnym
świadczyć może przede wszystkim „konstrukcja podmiotu mówiącego —
wolnego i niezależnego w formowaniu myśli”10. Poeta osiąga panowanie nad
mową, zdradza swój warsztat pracy nad konstrukcją utworu, bawi się sło-
wem i jego znaczeniem: „...zwano ją Różą — // Iż trzeba było nazwać...//
byłaż nazwana ?”(A Dorio..., w. 165–167). Mimo wszystko „władza” nad mo-
wą u Norwida nie łączy się z kreacyjną swobodą i radością tworzenia, z dow-
cipem czy ironicznym dystansem, także do samego siebie, jak u Słowackie-
go w Beniowskim, ale podlega pewnym ograniczeniom przez poetę dosko-
nale uświadomionym. Norwid nie może pokusić się o swobodę kreacyjną,
gdyż A Dorio... jest wyrazem określonego stosunku poety do sztuki, do
rzeczywistości, do tradycji. Tutaj każdy element ma swoją historię i cel, skła-
da się wręcz na językowo-fabularną strukturę przyczynowo-skutkową po-
ematu. Plan treści i plan wyrażania jest wysoce zorganizowany i przemyśla-
ny. Te dwie płaszczyzny wzajemnie przenikają się i dopełniają. Poeta udo-
wadnia w ten sposób poczucie odpowiedzialności za temat, sposób prze-
kazu i za czytelnika. A Dorio... jest bowiem o sztuce od doryjskiego do fry-
gijskiego brzegu, o społeczeństwie polskim i jego nominalizmie po roku 1830,
o wsi, o ziemi, o życiu i literaturze.

A Dorio... realizuje wyznaczniki gatunkowe poematu dygresyjnego, ale
jednocześnie jest realizacją nieco odmienną od ówcześnie znanych aktuali-
zacji tego gatunku. Jedną z istotniejszych różnic jest konstrukcja dygresyj-
ności, której inność polega na różnorodności kompozycyjnej, gdyż ujaw-
nia się ona w utworze co najmniej w trojaki sposób.

Po pierwsze są to dygresje. Wprowadzając je, autor świadomie przery-
wa opowiadanie, by snuć swą myśl. U Norwida te wtrącone dygresje za-

9 K. Trybuś: Po co Homer? O poematach dygresyjnych Cypriana Norwida.
W: Między tekstami. Intertekstualność jako problem..., s. 218.

10 Tamże, s. 219.
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wsze są związane z tematem całości opowiadania. I tak po opisie ruin grodu
Serionice, po wprowadzeniu postaci Salomona — Serionickiego pana, Szam-
belana oraz Róży, po poetyckim wizerunku kobiety w wierszu Jak... narra-
tor wtrąca swą dygresję na temat społeczeństwa nominalnego, współcze-
snego poecie:

Nominalny Czas-dziejów (...)
Tylko społeczność nominalną
Podsuwa pod profile postaci różnych
Z niewiastą cóż być ma? Gdy społeczność
Nominalnie istnieje? — Ta zaś jest czym?
Skoro Senat w mundurach szambelańskich
Poza Ojczyzną, armia gdy w szeregach obcych,
Parlament w dziecinniejącej pogawędce,
Salony ledwo że modą żywe,
A udawającymi zdań zamianę
Monologami są rozmowy!

(A Dorio..., w. 182–196)

Po drugie Norwid konstruuje dygresje niejako wtopione w opowiada-
nie, są one ukryte pod językiem fabuły. Rzecz się dzieje, a rzecz ta jest ob-
razem myśli poety. Dygresja w tym wypadku nie jest mówiona, ale jest fa-
bularyzowana. Jest to opowieść o dygresji, której musimy się doszukać mię-
dzy słowami, a raczej pod nimi:

Po trojańskiej wojnie w sporo już czasu,
Kiedy nominalny ostatni król
Panował w królestwie nominalnym,
Jechałem był (pomnę) „borem — lasem” —
Sosn szeregi za mną i przede mną
Jak chór grecki zbiegały się w epod,
Ale koła skrzyp, ale zacięcie bicza,
Ale wiatr gdzieś suchą łamiący gałąź,
Ale pijanego słodyczą kwiatów bąka
Pieśń pijana, z kielicha niesiona w kielich,
ale żabi skrzek w pobliskim bagnie (...)

(A Dorio..., w. 70–79)

Ze wspomnień narratora-podróżnika stopniowo wyłania się pejzaż pro-
wincji polskiej „po trojańskiej wojnie”, czyli po powstaniu listopadowym.
Fragment ów pozwala się ująć w ramy „epickiego wczoraj”. Uważny czytel-
nik nie zostanie jednak zwiedziony opisem przyrody i zabiegami autora, ta-
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kimi jak porównanie: „Sosn szeregi za mną i przede mną / Jak chór grecki
zbiegły się w epod”. Aby właściwie odczytać sens tego porównania należy
przestawić wyrazy w zdaniu i wówczas ujawnia się to, o czym naprawdę
mowa, gdyż to właśnie chór grecki, epod był równy jak szeregi sosen. Dy-
gresja ta odnosi się do stylów wypowiedzi, które zmieniają się jak pejzaż
w czasie podróży, ale podróży po dziejach literatury: od symetryczności, har-
monii, równowagi „sosen” w stylu wysokim po dynamizm, namiętność, swo-
bodę twórczości, „skrzypnięcia” i „żabie skrzeki” w stylu średnim i niskim.

Wreszcie ostatni rodzaj dygresji nie jest ani tak jawny jak pierwszy, ani
tak ukryty jak drugi, ale „poetycki”. Należy przyjrzeć się zatem, w jaki spo-
sób poeta wyraża swą myśl na temat aktu tworzenia. Narrator-Norwid ujaw-
nia swe rzekome marzenia co do stylu, ujawnia fałszywy ideał języka po-
etyckiego:

Ton winienem mieć nie jedno-tężny:
Od cygańskiej drumli, co w zębach wre,
Jak zgryzione jestestwo konające,
I trzepoce się w wargach — aż do organu.

(A Dorio..., w. 58–68)

Nie tylko jednak dygresyjność jest w poemacie A Dorio... swoiście re-
alizowana. Fabułę w utworze cechuje, i owszem, podrzędność, ale brak jej
niezwykłych wydarzeń, nieoczekiwanych zwrotów, „awanturniczości” jak w
Beniowskim. Z. Stefanowska, opisując twórczość Norwida, między innymi
omawia A Dorio... jako poemat dygresyjny na tle Beniowskiego Słowac-
kiego. Według badaczki „Słowacki dzieli akcję na strzępki, ale są to strzępki
żwawe”11, dlatego A Dorio... pod względem prowadzenia akcji jest wręcz
anty-Słowackie. Pretekstem do rozwoju akcji jest u Norwida ukazanie pew-
nych prawd społecznych, filozoficznych czy estetycznych. Fabuła jest tu
zatem bliższa exemplum czy paraboli12. Przykładem może być wprowadzenie
do akcji postaci spoza społeczności serionickiej w osobie Cygana, który
przybył, by prosić księdza o pozwolenie na pogrzeb swego brata. Nawet
ten „element” inności, przy początkowym poruszeniu i gwarze ludzi, nie za-
kłócił biegu wydarzeń:

Nasze, jak harmonijny światek
Na osi swej zdążało trybem statecznym
Gdy cygański mąż czarny, jak aerdit

11 Z. Stefanowska: Strona romantyków. Studia o Norwidzie. Lublin 1993, s. 148.
12 Tamże, s. 148.
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Nie ruszył porządku w rzeczy istocie.
(A Dorio..., w. 326–329)

Poemat dygresyjny dzięki swej luźnej, otwartej, fragmentarycznej kom-
pozycji umożliwił Norwidowi w A Dorio... posługiwanie się różnymi stylami
i ukazywanie ich w „wycinkach” z różnych struktur. Autor wybiera między
wzorami stylistycznymi, ustalonymi już w procesie historycznoliterackim.
W ten sposób, poruszając się w przestrzeni odniesień, realizuje strategię
intertekstualną, zwaną przez S. Balbusa reminiscencją stylistyczną. Strate-
gia ta pozwala poecie na czerpanie ze źródeł tradycji pasywnej, która wszak
jest żywa w umysłach współczesnych czytelników (wzory antyczne, klasycz-
ne), a także ze źródeł tradycji potencjalnej, aktywnej, bo wykorzystywanej
przez innych autorów współczesnych (wzory romantyczne). Norwid posłu-
guje się w swym poemacie tą odmianą reminiscencji stylistycznej, która
funkcjonuje jako mozaika „cytatów-struktury”. „Quasi-cytat”/„cytat-struk-
tury” — „jest to segment tekstu sfingowany przez autora wedle zasad cu-
dzego stylu, osadzony w obrębie tekstu aktualnego, tj. zbudowanego w myśl
zasad poetyki własnej autora, strukturalnie powiązany z owym całościowym
otoczeniem, a jednocześnie z niego wyodrębnialny na zasadzie kontrastyw-
nego porównania stylów”13. Najważniejszą kwestią jest zatem możliwość wy-
odrębnienia cytatu ze struktury, do której został wprowadzony. Dzięki tej
technice poemat Norwida staje się niejako rodzajem „stylistycznego cento-
nu, projekcją różnojęzycznej konwersacji na poziomie tekstu, która napro-
wadza odbiorcę na dialog właściwy — dialog na poziomie makrosystemu
kultury”14. Interpretacja poematu, zgodnie ze wskazówką w tytule, zmierzać
musi w kierunku od doryjskiej normy ku frygijskiej dysharmonii. W prze-
strzeni kulturowej te dwa pierwiastki — doryjskość i frygijskość walczą ze
sobą nieustannie o dominację, a niejednokrotnie przenikają się nawzajem.
Najważniejszym momentem w dziejach literatury jest czas, kiedy jedna to-
nacja przechodzi w drugą. Wówczas to krystalizują się epoki oraz wszelkie
zmiany w sztuce. Zmiany te nie są jednak czymś zupełnie nowym i świe-
żym, bowiem proces historycznoliteracki jest nieustannym tasowaniem się
warstw i nieprzerwaną reorganizacją ich układu. Gdy panuje jedna z tonacji,
ta druga nie znika, ale istnieje w tle i czeka na etap kryzysu oraz potrzebę
zmiany istniejącego ładu.

13 S. Balbus: Między stylami..., s. 276. (Por. M. Bachtin: Problemy poetyki
Dostojewskiego. Tłum. M. Modzelewska. Warszawa 1970, s. 287–302. Teoria
„uprzedmiotowania cudzego słowa” — D. Danek: O cytatach struktur (quasi-cyta-
tach). W: O polemice literackiej w powieści. Warszawa 1972, s. 70–115.)

14 Tamże, s. 282.
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***
(...) tysiąc podrzędnych tonów,
Podchwytujących główny pieśni nastrój,
Tak nie tylko w romanckich płodach późniejszych
Z Doryjskiego na Frygijskie schodzi
Rzecz poety, snując się na pozór
W barbarzyński i dziwaczny sposób (...)

(A Dorio..., w. 80–85)

...Eol gościnnie podejmował Odyseusza, a na pożegnanie dał mu skó-
rzany miech, w którym uwięzione były wszystkie wiatry oprócz tego jedne-
go, który miał go nieść prosto do Itaki. Jednak w trakcie morskiej wędrów-
ki, gdy Odyseusz udał się na spoczynek, towarzysze jego otworzyli worek,
sądząc, iż w tajemniczym miechu kryje się skarb. Wściekle i obłędnie wypa-
dły wszystkie wichry i pognały statki Odyseusza w bezkresne morze. Do-
piero dziesiątego dnia bezsensownej podróży na horyzoncie pojawił się ląd.
Był to brzeg Dorów, krainy reguł, uporządkowanego systemu, rygoryzmu,
tyranii i niewolniczej pracy. Dorowie uosabiali przepis, porządek, prawo i de-
spotyzm. Odyseusz poznał również sztukę doryjską, pełną umiaru i spoko-
ju15, muzykę oraz poetykę symetrii, gdzie królował zastygły formalizm, sztucz-
ność, martwota, patos, „z-rzędny tok” i oratorstwo. „Równo, metrycznie
i sfornie, arcymiernie tam było i ... nie było nic” (A Dorio..., w. 97–98).

Norwid nakreśla doryjskość jako jedną z odmian stylistycznej i fabular-
nej rzeczywistości utworu. Poemat rozpoczyna się „cytatem-struktury”, który
nawiązuje do klasycznego wzorca poetyki inwokacji epickiej. Wyodrębnie-
nie tego fragmentu z otoczenia tekstowego nie sprawia trudności odbiorcy,
gdyż „quasi-cytat” uruchamia płaszczyznę odniesień niezwykle ważnych,
jak i znanych w obszarze kultury śródziemnomorskiej: wzorzec starożytne-
go eposu Odysei Homera czy Eneidy Wergiliusza. W omawianym poema-
cie poeta skorzystał jednak tylko z najistotniejszego elementu wzorca, ja-
kim jest apostrofa do nadawcy natchnienia z prośbą o inspirację i opiekę
nad rozpoczętym dziełem: „ku tobie wołam, o Apollinie! // (...) Onego ja cie-
bie, niedaremnie // Wzywam dziś, na wszczęciu Odysei” (A Dorio..., w. 27–
28). Inwokacja epicka zgodnie z tradycją starożytną winna być pisana sty-
lem „wysokim”, który ma prawo posługiwać się wszelkimi środkami reto-
rycznej ozdobności, epatować bogactwem i rozmaitością tropów w takich
gatunkach jak tragedia i epos właśnie. Norwid realizuje jednak wzorzec za

15 J. W. Gomulicki: Objaśnienia. W: C. K. Norwid: Pisma wybrane. T. 2. Po-
ematy. Warszawa 1968, s. 438.
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pomocą środków językowych sobie właściwych, takich jak aluzja, nielogicz-
ność, ironia, alegoria, dyskursywność. Natomiast pierwotne podstawy ho-
meryckiego pierwowzoru — Apollo, Muza, wszczęcie Odysei — zyskują
w obrębie tego języka charakter naturalnych metafor16 oraz są uosobieniem
cech, wobec których poeta się dystansuje oraz stwarza płaszczyznę właści-
wych, nieironicznych i niefałszywych odniesień zgodnych z własnym sys-
temem wartości. Doryjskość przejawia się więc jako skostniała forma, którą
stanowią wyznaczniki eposu i epickiej inwokacji oraz sam Apollo i jego Muzy
— jako symbole antycznego natchnienia. Apollo klasyczny, doryjski, z któ-
rym poeta się nie utożsamia, pojawia się w tekście w formie zaprzeczonej
i pełni funkcję odrzuconego kontrastu:

Nie ciebie wzywam ja, o! Apollo,
Któremu na nieśmiertelnej cięciwie
Tętnią strzały, gdy z bark otrząsasz włos.
Tyś rumieńcem dogmatu młodego ludu,
Tyś energii harmonią...

(A Dorio..., w. 1–5)

Ten typ boga jest symbolem walki młodego pokolenia, energii, prężno-
ści i siły. Są to jednak dla Norwida symbole piękne i idealne, ale już martwe,
nieadekwatne do współczesnej rzeczywistości. Apollo klasyczny jest pra-
wodawcą sztuki i zarówno jego postać, jak i poezję poddawano na prze-
strzeni wieków różnorakim zmianom: od tradycji apollińskiej łączącej harmo-
nijnie treść i formę, po tylko i wyłącznie proporcję oraz pseudoklasyczny
kicz. Harmonia, ład linii, bliski związek z narodem — te cechy klasycznego
wcielenia bóstwa bliskie były poetyce Norwida. Apollo pierwszy to sen
o Arkadii, ale dawno już pogrzebany17. Również klasyczny wizerunek muzy
Kaliope zostaje usytuowany po stronie form odrzuconych. Kaliope — to
opiekunka poezji epickiej i bohaterskiej, którą Homer prosił o inspirację, roz-
poczynając Odyseję: „Muzo! Męża wyśpiewaj, co święty gród Troi zburzyw-
szy, długo błądził”18. Narrator-Norwid „na wszczęciu” A Dorio... nie życzy
sobie opieki dostojnej, poważnej i statecznej doryjskiej Muzy. Współcze-
sny poeta nie może bowiem odwoływać się do „skostniałych form”, do cze-

16 S. Balbus: Między stylami..., s. 279.
17 E. Feliksiak: O „A Dorio ad Phrygium” Cypriana Norwida. „Przegląd Hu-

manistyczny” 1964, z. 4, s. 94.
18 Inwokacja. W: Słownik terminów literackich. Red. J. Sławiński. Wrocław

1988, s. 203.
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goś, co jest już tylko reliktem przeszłości, do czegoś, co już dawno straciło
swój koloryt i dobry smak.

W doryjskiej tonacji stagnacji, porządku i powagi utrzymany jest rów-
nież fragment: „Człowiek bowiem cóż jest?... / cóż jest człowiek?!” (A Do-
rio..., w. 32), który nawiązuje do „wysokiej” poezji filozoficzno-refleksyjnej,
do wzoru abstrakcyjnych pytań, podejmujących temat człowieka19. „Pyta-
nie: „Człowiek bowiem cóż jest?” — „Quid est homo — sformułowane wła-
śnie w ten sposób, można odnaleźć w twórczości Marka Aureliusza, u św.
Augustyna, XVII-wiecznych poetów metafizycznych i romantyków w rodza-
ju np. Novalisa”20. Narrator nie tylko zaskakuje czytelnika, ponieważ podej-
muje się odpowiedzi na pytanie o tak wiekowej tradycji filozoficznej i po-
nadto podaje definicję człowieka, lecz czyni to w stylu całkowicie odmien-
nym. Zbudowanie pytania i odpowiedzi w językach różnych, kontrastują-
cych ze sobą, wyraźnie nakreśla odrębny, ale niekoniecznie pozytywnie war-
tościowany przez Norwida, obraz rzeczywistości i sposób o niej mówienia:

Człowiek jest to ktoś, co sobie idzie
Gdzieś przez pole, i ty widzisz jego
drogą jadąc. — Parskają twe konie —
„Człek” uchyla czapki i żegna się...
Lekkie chmury wyżej, niżej łany
Grzywami bujnych kłosów trzęsą —
Stoi z dala zamyślony bocian ...

(A Dorio..., w. 34–42).

Stanisław Balbus twierdzi, iż odpowiedź ta stanowi „stypizowaną w tym
kontekście reminiscencję z poezji opisowo-pejzażowej”21, a człowieczeństwo
sprowadzone do rangi poznania wzrokowego zostaje zdegradowane, pozba-
wione godności, usytuowane jako jeden z komponentów krajobrazu.

Pierwsza część poematu A Dorio... (w. 1–122) jest również wstępem do
poznania zjawiska nominalizmu. Nominalność jest towarzyszem ludzkości,
a w świecie doryzmu, w świecie norm, prawa i porządku jest wyrazem nico-
ści artystycznej i moralnej. Doryjski człowiek nie jest jednostką, lecz masą,
na którą składają się identyczne elementy pozbawione wolnej woli i odarte
ze swej indywidualności. Słowo „nominalny” pojawia się w poemacie jako
określenie miejsca i czasu akcji, oznacza panowanie pustej formy, nieade-
kwatności słowa, prawa i treści człowieka. Narrator przywołuje zatem kon-

19 S. Balbus: Między stylami..., s. 280.
20 Tamże, s. 280.
21 Tamże, s. 280.
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kretny obraz starożytności, by móc porównać go z czasami mu współcze-
snymi. „Oratorskie metrum, właściwe poezji tragicznej, objęło w rzymskim
teatrze nie tylko aktorów. Dekret Nerona ustalał również zasady nad kon-
trolą widowni. Limitując oklaski, cesarz odjął ludowi prawo do spontanicz-
nego wyrażania uczuć”22. Doryzm odnosi się jednak nie tylko do czasów
Nerona, gdzie zapanował ostatecznie, ale istnieje jako jeden z dwóch ście-
rających się nurtów w Grecji. Tak więc opis polskiej rzeczywistości „za dni
epoki nominalnej” jest pejzażem należącym do krainy Dorów: zastygłym, rów-
nym, ujednoliconym, poddanym despotyzmowi monarchy. Jedyną nadzieją
jest fakt, iż doryjskość na pewnym etapie domaga się wreszcie przełamania
porządku, przejścia z harmonii w dysharmonię. Czas więc dopłynąć do ko-
lejnego brzegu.

***
Autor — słowo greckie ciemne i magiczne;
Wulgaryzator — rzymskie, jasne i uliczne.
Nie idzie o to które z kolebki? lub trumny?
Lecz: że to są dwie struny. I że muzyk umny
Nie naciąga dwóch w jedną, tylko człowiek dziki
Brzdąkający jak Marsjasz lub pijane Frygii.23

(Rzecz o wolności słowa, w. 27–32)

Za wolą nieba Odyseuszowi i jego załodze udaje się porzucić doryjską
krainę i znów, żagle rozwinąwszy, wyruszają na pełne Morze Literatury. Lecz
mściwa Hera, czuwając, nie pozwala im spokojnie dobić do utęsknionego
lądu. Burza przez trzy dni i trzy noce miotała podróżników po wodnej ot-
chłani, aż wreszcie zapędziła ich ku brzegom frygijskim. „Frygijczycy zajmo-
wali się głównie pracą na roli, ale stworzyli oryginalną i żywą kulturę. Jako
niewolnicy w Grecji i w Rzymie cenieni byli bardzo wysoko, a ‘czapka fry-
gijska’ włożona na głowę niewolnika była symbolem jego wyzwolenia”24.
Odyseusz poznaje więc krainę demokracji i dynamizmu, różnorodności po-
etyckiej, muzycznego szaleństwa, krainę pełną swobody, naturalności oraz
gwałtownej i „ostrej” namiętności. Żywiołowość frygijska objawia mu się
również jako dysharmonia, barbarzyństwo, pijaństwo, żart i wszechobecne
rozwichrzenie.

22 M. Inglot: Wyobraźnia poetycka Norwida. Warszawa 1998, s. 195.
23 C. K. Norwid: Pisma wybrane..., s. 362.
24 E. Feliksiak: O „A Dorio ad Phrygium”..., s. 87.
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Frygijskie „elementy”, pomimo zdominowania pierwszej części utworu
A Dorio... przez doryzm, funkcjonują równolegle, budując płaszczyznę kon-
trastu. Doryjskość pierwszego fragmentu dzieła wyznaczona jest przez czy-
stość językową, porządek poezji, a „quasi-cytaty” przenoszą odbiorcę
w przestrzeń sztuki apollińskiej, antycznej, literatury „wysokiej” czerpiącej
ze źródeł Homera, Wergiliusza, wzorów poezji opisowo-refleksyjnej i filozo-
ficznej. Pierwiastek frygijski w porównaniu z podniosłym, doryjskim oto-
czeniem tekstowym, jako naturalny, żywiołowy, gwałtowny, czasem pospo-
lity, narrator wprowadza już w wersie 29.: „Pchnij mi muzę rękopisów pracz-
kę”. W następnych słowach wyjaśnia źródło, z jakiego pochodzi przywoła-
ne wyrażenie, a mianowicie jest to potoczna odmiana języka ogólnego:
„(U spółczesnych ukształconych ludzi // Wszak się mówi: »Pchnij z listem
człowieka.«)” (A Dorio..., w. 30–31). Ów biegunowo odmienny wzorzec nie
tylko potęguje kontrast między potocznością a wyniosłą oficjalnością, czy-
li frygijskością a doryjskością, o której rzecz w poemacie, ale przede wszyst-
kim poprzez zastosowanie cudzysłowów odbiorca jest informowany o sto-
sunku poety do przywołanego języka. Poeta dystansuje się wobec stylu
potocznego i nie utożsamia się z tym wzorcem. Norwid kwestionuje więc
język „spółczesnych ukształconych ludzi”, a poprzez wypowiedź z wersu
29. kwestionuje obiekt wezwania oraz całość wcześniej użytego wzorca sty-
listycznego. Poeta „prosi” więc o natchnienie nie Muzę, która jest poważ-
nym i dostojnym symbolem antycznej sztuki poetyckiej, ale wzywa barba-
rzyńską „Muzę” swych czasów, która zdegradowana została do rangi „praczki
rękopisów”, motywu zdobiącego kurtyny oper, pudełka perfum czy wachla-
rze, gdyż według Norwida zdegradowany został człowiek, sztuka i świat.
Wyraz „praczka” może być określeniem pospolitości współczesnej opiekunki
poezji oraz funkcji, jaką spełnia ona w świecie, czyli „prania” rękopisów, ich
redagowania, a raczej redukowania i cenzurowania:

Muzo! — nie ty, dostojna u Hellenów (...)
Lecz ty, córo czasów, tylokrotnie na kurtynach malowana oper,
na wachlarzach, na pudełkach perfum...
Ty! gwoli mojemu zejdź wołaniu.

(A Dorio..., w. 47, w. 55–58)

Na jednej ze swych karykatur z około 1873 roku pt. Muza XIX wieku25

C. K. Norwid przedstawił Kaliope jako kokotę, która spogląda zalotnie

25 J. Syzdół: Karykatury Cypriana Norwida. W: Studia Norwidiana. T. 9–10.
Lublin 1991–1992, s. 83.
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i drwiąco, a na nią „rzucają się” współcześni ludzie, może dziennikarze i po-
eci, by zdobyć łaskę „pani czasów”. Muza, którą wzywa narrator, należy do
tego samego świata, co nieklasyczny Apollo — ów właściwy adresat in-
wokacji. Apollo-odrzucony jest bowiem bóstwem, natomiast Apollo właści-
wy-frygijski jest „poczciwym człowiekiem” związanym z pracą: „Z narobio-
nych to widać rąk i z chyłego karku” (A Dorio..., w. 15). Apollo frygijski —
dawca natchnienia żywiołowego, gwałtownego i naturalnego — jest widzia-
ny przez Norwida jako bożek masowej kultury XIX wieku, mocodawca
współczesnej poetyki i estetyki ułatwień. Pogarda wobec nowoczesności
czasów współczesnych wyrażona zostaje w ironicznych określeniach i po-
równaniach, jakimi posługuje się poeta, np.: muzy to „zacne blondyny”, które
„myślą coś przecie” (w. 23), „admetowy pegaz” (w. 26) z obrazu to wieprz,
natomiast Apollo nie nudzi się na Olimpie, gdyż chłodny wiatr „nieumiejęt-
nie pannom szarpie suknie” (w. 22). Największą ironią jest jednak fakt, iż
czasy, w jakich przyszło żyć i tworzyć takiemu poecie jak Norwid, wymu-
szały na nim odwoływanie się do zdegradowanych bożków, proszenie ich
o wsparcie i natchnienie. Poeta nie akceptuje „społeczeństwa nominalne-
go”, współczesnych zasad rynku sztuki, dziennikarstwa, masowej kultury,
cenzury, ale z drugiej strony bardzo zależy mu na tym, by wydawać swe
poezje.

Poza kontrastową „próbką” potocznego języka współczesnej inteligen-
cji w świecie doryzmu pierwszej części poematu A Dorio... pojawia się ko-
lejny element frygijski: „Jechałem był (pomnę) »borem-lasem«...” (A Dorio...,
w. 72). Wyrażenie „borem-lasem” jest tak stałym elementem ludowych opo-
wieści, baśni, gawęd i pieśni, jak określenie „za lasami, za górami” czy „daw-
no, dawno temu”. Właściwą płaszczyznę odniesień stanowi więc twórczość
ludowa, a według Inglota źródłem tego „quasi-cytatu” jest sławna piosen-
ka „O żołnierzu tułaczu, który borem, lasem // Idzie, z biedy i z głodu przy-
mierając czasem”. Badacz pisze, iż piosenka ta była tak popularna, że w dru-
giej połowie XIX wieku notowano jej incipit jako przysłowie26. Również i wo-
bec tego wyrażenia autor manifestuje swój dystans, używając cudzysłowu.
Język ludowy jest więc następnym kodem, którym poeta się nie posługuje
i którego nie uznaje. Zapowiedź przejścia z porządku doryjskiego na frygij-
ski w pierwszej części poematu pojawia się także w wątku fabularnym, ja-
kim jest bunt ludu rzymskiego, który domaga się czegoś „gwoli” Bachuso-
wi:

26 M. Inglot: Wyobraźnia poetycka Norwida..., s. 199.
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I lud dawny tak samo w teatrach,
Gdy długie go umartwiało patos,
Wołał przecie: „Dlaczego nic nie ma
W tych tragediach gwoli Bachusowi?”
Lud klasyczny więc wchadzał do Chóru,
Apostrofując tym wykrzykiem
Naglił formę, tok przerywał z-rzędny (...)

(A Dorio..., w. 87–93)

Bunt ów faktycznie miał miejsce, odniósł skutek — i tak „stopniowo za-
częły dominować w uroczystościach rozpusta i wyuzdane orgie, co spowo-
dowało w roku 183 p.n.e. wielki proces (...). Ujawniono nie tylko przestęp-
stwa natury seksualnej, ale mordy, otrucia, fałszerstwa (...)”27. Rzym jest więc
symbolem przezwyciężenia skostniałej, pełnej patosu i oratorstwa formy, ale
w kierunku upadku, dzikości, pijaństwa. Tutaj frygijskość staje się synoni-
mem zła, ale jest to zaledwie przygotowanie do ukazania pełnej różnorod-
ności tej formacji w dalszych częściach poematu.

W drugiej części dzieła czytelnik zostaje wprowadzony w przestrzeń se-
rionickiej rzeczywistości bogatej w elementy swobody, namiętności, ludo-
wości. Fragment ten stanowi przeciwwagę wobec doryjskiego porządku i sta-
gnacji. Poeta inauguruje dialog z konwencjami frygijskimi, zaczynając od
wzorca ziemiańskiego poematu opisowego. Tonacja frygijska powoduje ob-
niżenie tonu wypowiedzi i zgodnie z zasadami stylu „średniego” czytelnik
wsłuchuje się w językowy „koła skrzyp” (w. 75), w „zacięcie bicia” (w. 75),
w „żabi skrzek” (w. 79). Serionicki świat — ziemiaństwo, ogród, wieś, konne
przejażdżki po jagodziskach, grzybobranie, romans — to wszystko przywo-
łuje obrazy z takich utworów jak: Sofiówka S. Trembeckiego, Ziemiaństwo
polskie K. Koźmiana czy Pan Tadeusz A. Mickiewicza. Tutaj zabawa kon-
wencją polega głównie na wykorzystaniu tradycji potencjalnej, a więc wy-
znaczników, które właściwe były poezji romantycznej np.: ścieranie się czyn-
ników epickich, lirycznych i dramatycznych, niejasność fabularna, poetyka
tajemnicy (szczególnie przy konstrukcji postaci Róży czy Cygana), fragmen-
taryczność fabularna, elementy duskursu filozoficznego (uwagi dotyczące
ziemi polskiej, społeczeństwa nominalnego, historii) oraz przyglądanie się
naturze bądź zabytkom przez pryzmat dziejów.

Ciekawą realizację stylistyczną stanowi w poemacie poezja ruin, która
sprzyja refleksji nad czasem, przemijaniem i historią. „Ruiny” to słowo-klucz
w twórczości Norwida, którego S. Brzozowski nazywa właśnie „poetą ruin”.

27 W. Rzońca: Norwid poeta pisma. Próba dekonstrukcji dzieła. Warszawa
1995, s. 86.
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Ruiny ukrywają w sobie mądrość wieków i piękno estetyczne „całości”. Tym,
którzy lekceważyli ruiny, poeta nigdy nie przebaczał:

W Serionicach dziś jestem — Serionice
Że poważnym były ongi grodem,
Gwagnin pisze (...)
Świadczą o tym baszty, gdzie stopa ludzka
Nie zbłądziła od lat niepamiętnych
Cóż dopiero, by miał te ruiny
Dotknąć rydel niebaczny (...)

(A Dorio..., w. 123–125, w. 129–133)

Ruin serionickich nikt jednak nie odwiedza, nikt „nie czyta” ich prze-
szłości, a miejscowi cechują się największą nieświadomością estetycznych
i historycznych cech okolicy. Nieświadomość i obojętność cechuje zarów-
no lud z podzamcza, z karczmy, jak i panny, które czasem „wyskakują z bryk
(...) // i fiołek uszczkną tam i owdzie” (A Dorio..., w. 139–140). Wątek frygij-
ski „wdziera” się w życie „nieobojętnego” ludu przede wszystkim jako ozna-
ka pijaństwa, które rozwija w nim „duchową elokwencję” i sprzyja wspo-
mnieniom dziejów, już i tak całkiem zapomnianych:

Nieobojętny jest lud dla dziejów miasta
Z różnoszybnych gdy spoziera okien
I dzban chyli — gada coś o duchu...

(A Dorio..., w. 142–144)

Kolejny „quasi-cytat” w poemacie A Dorio... wyłania się z obszarów tra-
dycji sentymentalnej sielanki. Efektem tego jest dalsze obniżenie tonu ku
stylowi „niskiemu”. W idyllicznej rzeczywistości tekstu usytuowany został
utwór Wieś (w. 225–252), jeden z trzech wierszy w A Dorio... (obok Jak...
i Kółko), który został oddzielnie umieszczony w cyklu Vade-mecum. Styl
tego fragmentu dzieła jest jasny, prosty, skromny, pozbawiony tropów. Poeta
posługuje się wyrażeniami niewyszukanymi, ale są to wyrażenia zgodne
z normami językowej poprawności i przystojności. Świat przedstawiony, któ-
rego głównym składnikiem jest wieś, wypełniają postaci, sytuacje i moty-
wy charakterystyczne dla sielanki, takie jak: pasterz, oblubienica, trzoda, ja-
łówka, łagodność, zieleń, zdrowie, prostota. Należy wskazać, iż problem wsi
jest centralnym tematem A Dorio..., bowiem to właśnie w rzeczywistości zie-
miańsko-wiejskiej „rozgrywa się” akcja drugiej, najbardziej rozbudowanej czę-
ści poematu. Jednakże narzuconej przez literaturę wizji „wsi spokojnej, wsi
wesołej”, Norwid przeciwstawił, zgodnie z założeniami estetyki romantycz-
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nej, obrazy żywiołu natury i historii28. Frygijski dynamizm ujawnia się
w utworze Wieś, gdy na sielankowy wiosenny krajobraz nakłada się w pią-
tej strofie żywioł powodzi. Powódź zmusza więc idyllicznie nastawionego
mieszkańca zagrody do pożądanej refleksji nad „klęską”:

Lecz o górnych kto myślił lodach,
Niskie przecierając szyby?
O rumianych prędzej jagodach
Lub gdzie się więźlą grzyby.

(A Dorio..., w. 249–252)

We frygijskim świecie różnorodności poetyckiej i fabularnej, w przestrze-
ni swobody i namiętności twórczej, czytelnik stawia dalsze kroki w pozna-
niu nominalizmu, którego centrum stanowi wiersz Kółko (w. 354–370). Pierw-
szy filar nominalizmu to salon, który pełen jest działań ułudnych, pozor-
nych i fasadowych, konwencjonalnych rozmów, udawanych formuł grze-
cznościowych, obiadków, herbatek, koncercików. Salon porównany zostaje
do „kółka domowego” — harmonijnego świata ludzi obcych, połączonych
jedynie modą:

Pomiędzy nimi głębia wre i oceani,
Gdy na jej pianach oni, zbliżenia nazwiskiem.
Świat więc mówi: „To swoi, to kółko domowe,
To nasi...” — Szczerzej niebo łączy lazurowe(...)
Oni zaś tańczą, łonem zbliżeni do łona,
Polarnie nieświadomi siebie i osobni;(...)
— To nasi!...

(A Dorio..., w. 360–363, w. 366–367, 370)

Drugi filar nominalizmu stanowi ziemiaństwo, prowincjonalizm i wiejskość
pod postacią tępoty, obojętności i pijaństwa. Postawa Norwida cechuje się
jednak ambiwalentnym stosunkiem do ludu i do wsi, którą określa jako coś,
co jest niezupełnie jeszcze nominalne w przeciwieństwie do społeczeństwa
salonu i senatu. Poeta zdaje się nie lubić wiejskiego prostactwa, ale uznaje
ziemię za arcywartość, dlatego rysująca się gdzieś w oddali postać kmiecia
podążającego za pługiem, urzeka go i wzrusza.

W świecie kulturowej nominalności — pustki, nicości, fałszu i pozorów
— nie ma miejsca na dobro. Zatem przejście od doryjskiego do frygijskiego
jest przejściem od zła do zła29. Nominalny czas dziejów „podsuwa bowiem

28 M. Inglot: Wyobraźnia poetycka Norwida..., s 111.
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tylko społeczność nominalną pod profile postaci różnych” (A Dorio...,
w. 186–187) nawet wtedy, gdy metryczne, arcymierne „nic” zostaje pokona-
ne przez żywiołową społeczność serionicką. Przełom tych dwóch formacji
jest zatem bardzo złudny, gdyż faktycznie niczego nie zmienia, na co wska-
zuje nazwa miasta — „Serionice” to neologizm, który odczytywać trzeba
w następujący sposób: miejsce, gdzie na serio nie dzieje się nic.

***
Ty skarżysz się na ciemność mojej mowy:
— Czy też świecę zapalałeś sam?
Czy sługa ci zawsze niósł pokojowy
Światłość?... 30

Odyseusz, pożegnawszy frygijskie brzegi, długo błądził po morzu, nęka-
ny przeciwnymi wiatrami. Potem nastała „cisza morska”, a tafla wody za-
mieniła się w płaską, równą lustrzaną przestrzeń. Słońce świeciło niemiło-
siernie, a na niebie nie było ani jednej chmury. Odyseusz czuł, iż właśnie
nadchodzi czas śmierci jego, a zarazem kres wyprawy. Jednak bogowie zli-
towali się nad losem mitycznego bohatera i postanowili mu pomóc. Nocą
zerwał się niesamowity wiatr, a rankiem na horyzoncie objawił się tajemni-
czy ląd. Odyseusz dotarł bowiem do krainy, która nie należała do żadnych
z dwóch postaci zła, nie była ani doryjska ani frygijska. W kraju tym ludno-
ści udało się przezwyciężyć wszechogarniające wielkie „nic”. Kluczem oka-
zał się bowiem język poetycki, ideał, do którego w swej twórczości Norwid
dążył. W obszarze różnorodności stylistycznej A Dorio... styl poety sam
staje się „cytatem-struktury”, zaczerpniętym z poezji Norwida. Próbkę tego
języka czytelnik odnajduje już w pierwszej części poematu:

Stoi z dala zamyślony bocian.
Był w Egipcie, wrócił od piramid;
Faraonów nędzę znając, duma
O robaczku, o wężu... i o człowieku!

(A Dorio..., w. 39–42)

Poeta zdradza nawet przepis na idealny język poetycki, przedstawiając
swój metodologiczny wywód:

29 W. Rzońca: Norwid poeta pisma..., s. 86.
30 C. K. Norwid: Vade-mecum. Opracował J. Fert. Wrocław 1990, s. 31.
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strony różne, rozliczny obyczaj —
poznawając, winienem mieć słowo kolibrowym skrzące się

skrzydełkiem,
Ton winienem mieć nie jedno-tężny:
Od cygańskiej drumli (...)
aż do organ.

(A Dorio..., w. 59–65)

Aby zrozumieć dążenia Norwida i jego teorię języka, wystarczy ów „prze-
pis na pisanie” odczytać jako ironię i głupstwo, sprawiające właśnie „wiel-
kie nic” w poezji. Zdaniem poety język posiada naturę dwoistą: duchową
(wewnętrzną) i materialną (zewnętrzną). Funkcję porozumiewania pełni sło-
wo „zewnętrzne”, które bliskie jest paraboli i występuje w sytuacji dialogu:
kontaktu między człowiekiem i człowiekiem, kontaktu między dwoma świa-
tami. Pierwotne języki wiernie odzwierciedlały świat otaczający człowieka.
Od czasu budowy wieży Babel słowa przestały wiernie odpowiadać poję-
ciom i rzeczom. W trakcie cywilizacyjnego rozwoju słowo zostało podpo-
rządkowane sztucznym, zewnętrznym rygorom: gramatyce, stylowi, konwen-
cjom i w ten sposób zatraciło swe prawdziwe, pierwotne znaczenie i ducho-
wą treść. Norwid uważał, iż jest to skutek działania mechanizmów epoki
nominalnej, dzięki której ludzkość straciła naturalność mówienia. Celem po-
ety jest zatem dążenie do ponownego połączenia się DUCHA i LITERY, a słu-
żą temu wypracowane środki artystyczne, m.in.: nielogiczność zmierzająca
ku prawdziwej etymologii słowa, przemilczenie, parabola, sentencjonalność,
ironia, alegoria, dyskursywność, a czasami nawet nieobrazowość poetycka.

 Poemat A Dorio... dostarcza niemalże „próbki” ideału języka poetyckie-
go i jest to wiersz Jak... (w. 168–182). Fragment ten stanowi kwintesencję
tego, co całkowicie pozbawione jest nominalizmu. Nie ma tu bowiem ani fał-
szu, ani wymuszonej gry językowej, ani tępej prostoty. Wiersz napisany zo-
stał ze swobodą i lekkością, jak oceniają badacze, w sposób wówczas nie-
znany jeszcze literaturze polskiej. Czasy poezji symbolicznej w Polsce miały
bowiem dopiero nadejść. Kreowany świat uczuć, chwili i wrażeń budowany
jest w aurze pięknej i cichej dramaturgii słowa, które przekazuje prawdę
o człowieku. Jest to prawda o miłości, o grze miłosnej, jaką podejmuje dwo-
je kochanków. Język wiersza jest delikatny, pełen przemilczeń i elips, i co
najważniejsze nie jest przeciążony artyzmem, filozofią i wszystkim, co zwią-
zane jest z szablonem LITERY. Kraina twórczości Norwida jest zatem drzwia-
mi do Itaki, do odmiennej, nienominalnej rzeczywistości. Tam nie może do-
trzeć jeszcze ani Odyseusz, ani narrator A Dorio..., ani piękna Róża, gdyż
wszyscy oni wywodzą się z epoki nominalnej w myśl hasła: „Z niewiastą
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cóż być ma? gdy społeczność // nominalnie istnieje?” (A Dorio..., w. 189–
190) i wszyscy są tą epoką skażeni.

Na koniec mojej opowieści o podróży po Morzu Literatury, pozostaje
świadomość, iż nie skończyło się jeszcze pole możliwości interpretacyjnych
A Dorio..., gdyż poemat kryje wiele „szpar”, gdzie forma z formą się mija.
Dlatego jako ostatnie słowa przywołam wypowiedź Krzysztofa Trybusia, któ-
ra stanowi podsumowanie, a jednocześnie i zaproszenie do dalszych analiz
twórczości Cypriana Kamila Norwida: „W poemacie dygresyjnym poeta od-
nalazł metodę i sposób na przyglądanie się literaturze. Stąd utwory Norwi-
da są utworami o innych utworach, a cała ta poezja wydaje się często »roz-
bieraniem« poezji, odrzuceniem form już niemożliwych”31.

Patrycja Lesińska — magister filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego.
Pracę magisterską pisała pod kierunkiem prof. dr hab. Olgi Wolińskiej.
Swoje zainteresowania językoznawcze rozwijała w Studenckim Kole Na-
ukowym Językoznawców. Ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej związana
jest od 2001. Na ostatniej konferencji Stowarzyszenia „Bristol” zadebiu-
towała w środowisku dydaktyków języka polskiego jako obcego referatem
Nowa metoda nauczania związków frazeologicznych obcokrajowców.

31 K. Trybuś: Po co Homer?..., s. 225.
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Barbara Szargot

Œmieræ i dziewczyna.
O powieœci J. I. Kraszewskiego Dwie królowe.

W otwartym oknie krakowskiego zamku, na pierwszym piętrze,
siedziało przepiękne dziewczę.
Odbłysk wieczornego światła cudownie lice jej łagodnym swym bla-
skiem oblewał. Siedziała, jakby za wzór służyć miała do obrazu Lu-
iniemu, Bellinowi, jednemu z tych mistrzów włoskich, którzy ostat-
nie ideały niewieście, jakby żegnając się z nimi, na płótno przenie-
śli.
Twarzyczka dziwnie regularnych rysów, świeża, acz blada, przy-
pominała też kameę ręką mistrza na kamieniu drogim wyrzeźbioną.
Smutek i tęsknota poetyczny wyraz nadawały temu obliczu ma-
donny.
Patrzała przez okno na dalekie błonia, lecz pewnie nie widziała nic
oprócz tego, co się na tle ciemnym jej duszy malowało. Przecho-
dziły po nim jakieś cienie przeszłości czy nadziei. (s. 7–8)1

Obraz kochanki Zygmunta Augusta siedzącej w oknie krakowskiego
zamku rozpoczyna powieść Józefa Ignacego Kraszewskiego Dwie królowe.
Początek utworu kontrastuje z sygnałami końca pojawiającymi się w cyto-
wanym fragmencie. Po pierwsze Wawel i dziewczę oświetla blask zachodzą-
cego słońca. Dżemma jest jednym z „ostatnich ideałów niewieścich”, a mi-
strzowie włoskiego renesansu malują takie kobiety, by „pożegnać się z nimi”
(charakterystyczne, że imię młodej kobiety — Dżemma, czyli gemma — ozna-

1 Wszystkie cytaty z Dwóch królowych według wydania: J. I. Kraszewski:
Dwie królowe. Pod red. J. Krzyżanowskiego i W. Danka. Posłowie E. Warzenica.
Warszawa 1960. W nawiasach podaję numery stron.
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cza ulubiony renesansowy klejnot). Mało tego, urocza Włoszka, choć mło-
da, zwrócona jest ku przeszłości, głucha na uroki teraźniejszości, obojętna,
jakby była martwa.

Nie bez przyczyny autor Starej baśni rozpoczyna swą powieść w taki
sposób. Dwie królowe traktują bowiem o śmierci. Przede wszystkim umiera
w nich Elżbieta — żona Zygmunta Augusta, a także jego kochanka Dżem-
ma. Jednocześnie jednak książka traktuje o początku agonii dynastii Jagiel-
lońskiej (Zygmunt Stary jest już ciężko chory, a Zygmunt August nie może
zapewnić sobie następcy), o końcu Krakowa jako stolicy i Wawelu jako
głównej siedziby królewskiej.

Fascynacja śmiercią ujawnia się w dziele starego i znękanego pisarza2

przede wszystkim w kreacji Elżbiety i Dżemmy.
Elżbieta jest chora. Autor Starej baśni nie ukrywa epilepsji młodej kró-

lowej, przeciwnie, każe jej mieć pierwszy atak choroby natychmiast po przy-
jeździe do Krakowa:

Białe ręce młodej pani stężały tak, całe ciało się wyprężyło bole-
śnie, oddech zdał się ustawać w piersi, a na zbladłych wargach uka-
zała się blada pianka, którą cierpienie dobyło z piersi. [...]
Marmurowo bladą była twarz Elżbiety, ale wyraz jej łagodny nie-
wiele zmieniło cierpienie. Przykrzejsze nad nią wrażenie czyniły
wyprężone, zesztywniałe ręce i ciało. [...]
Królowa leżała długo nieruchoma z wyprężonymi rączętami, jakby
umarła. [...] (s. 193)

Historycy piszący o chorobie Elżbiety, wspominają o miotających nią
konwulsjach3. Kraszewski decyduje się na estetyzujący i zarazem metafo-
ryczny obraz choroby. Atak epilepsji jest wstąpieniem w śmierć i jednocze-
śnie zapowiedzią zgonu. Dlatego piastunka wie, że tego stanu „gwałtow-
nym niczym przerywać się nie godzi”. Autor osłabia w opisie stanu chorej
te elementy, które mogłyby wydać się odstręczającymi — dlatego dziew-
czyna ma na ustach nie „pianę”, a „piankę” (i to w dodatku wydobytą przez
cierpienie), a wyprężone są jej „rączęta”. Podkreśla także fakt, że twarz cho-
rej niewiele się zmieniła. Kraszewski wielokrotnie w powieści pokazuje Elż-

2 „Powieść Dwie królowe powstała z końcem 1883 roku, w najtragiczniej-
szym okresie życia Kraszewskiego. Obok dolegliwości wieku starczego, które były
już »jednym pasmem cierpień fizycznych«, pisarz przeżył w berlińskim Moabi-
cie trzy miesiące wyczerpującego śledztwa, goryczy i wstydu z tym faktem zwią-
zanych.” E. Warzenica: Posłowie. W: J. I. Kraszewski. Dwie królowe..., s. 417.

3 Na przykład: S. Cynarski: Zygmunt August. Wrocław 1988, s. 38.
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bietę w czasie ataku epileptycznego, zawsze w ten sam sposób. Taki spo-
sób przedstawiania śmierci jest charakterystyczny dla obyczajowości ro-
mantycznej:

W długich opowieściach o śmierci, jakie pozostawiły rodziny La
Ferronays lub Brontë, nigdy nie pojawia się nieczystość towarzy-
sząca śmiertelnym chorobom. Wiktoriańska pruderia, która nie wa-
żyła się wspomnieć o wydzielinach ciała, tak samo odnosiła się do
szpetoty spowodowanej cierpieniem.4

Kluczowe znaczenie ma jednak ujawnienie się choroby Austriaczki w dro-
dze do Wilna. Uwolnieni spod kurateli Bony małżonkowie mają szansę skon-
sumować swój związek5:

A, straszne, długie przebyli próby miesiące, przeboleli przystęp
do tego raju, który ich czekał! (s. 397)

Niestety — miłosne chwile nie przebiegają tak jakby kochankowie sobie ży-
czyli:

Wolnym krokiem August zbliżył się do łoża i ujrzał dwie białe ręce
wyciągnięte ku sobie.
— Królu mój, panie mój! — szeptały usta.
— Elzo ty moja! — odezwał się, pochylając ku niej, August — tak
długo na tę chwilę szczęścia czekać nam było potrzeba... tak dłu-
go...
— A, wszystko zapomniane — szepnęła królowa — tyś mój, jam
służebniczka twoja...
I [...] August pochylił się ku Elżbiecie, aby pocałunek złożyć na jej
ustach, jak go ręce objęły białe — i krzyk rozpaczliwy wyrwał się
z ust króla.

4 P. Aries: Śmierć odwrócona. W: Antropologia śmierci. Myśl francuska. Wybór
i przekład S. Cichowicz i J. M. Godzimirski. Wstęp S. Cichowicz. Warszawa 1993,
s. 238.

5 Niezgodnie z prawdą historyczną Kraszewski ukazuje małżeństwo ostat-
niego z Jagiellonów jako „białe”. W rzeczywistości młoda królowa doświadczała
upokorzeń — musiała chodzić (na oczach dworu) do sypialni małżeńskiej umiesz-
czonej w apartamentach Zygmunta Augusta, by dopełnić „małżeńskiego obowiąz-
ku”. Dla nieśmiałej kobiety była to męka — dworacy śmiali się z niej jawnie, bo
dla wszystkich było jasne, po co tam chodzi. Por. A. Przeździecki: Jagiellonki
polskie XVI wieku. Obrazy rodziny i dworu Zygmunta I i Zygmunta Augusta Kró-
lów polskich. T. 1. Kraków 1868, s. 147.
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Ręce te, które go objąć chciały, nagle ostygły, wyprężyły się, stę-
żały, opadły, oczy powlokły się mgłą, głowa na poduszki się zsu-
nęła; Augustowi zdało się, że trupa już tylko trzymał w drżących
dłoniach. (s. 400–401)

Kraszewski ukazuje „martwą” Elżbietę, jak już wspomniałam, w taki spo-
sób, by nie spowodować u czytelnika odruchu odrazy. To król czuje strach
zabobonny i wstręt6. Choć potem opanowuje te uczucia, to jednak nie jest
mu dane szczęście7.

Motyw umierania jest powtarzany w powieści. Elżbieta dwukrotnie znaj-
duje się na progu śmierci (a więc nie tylko ma pozór umarłej, ale jest nie-
omal martwa „naprawdę”):

Przez czas jakiś zwątpiono o życiu. August chodził pogrążony
w smutku wielkim. Gdy już wszelka prawie nadzieja stracona zo-
stała, Elżbieta cudem podniosła się z łoża i powróciła do życia.
(s. 407)
Wyniesiono Elżbietę zdrętwiałą z kościoła, długi czas była na skra-
ju grobu i cudem powstała jeszcze. (s. 409)

Dopiero trzecia śmierć jest ostateczna. Dla naszych rozważań istotne jest
to, że zgon Elżbiety zgodny jest z romantycznym ideałem „dobrej śmierci”.

Po pierwsze jej choroba — tajemnicza i przez długi czas nienazwana8 —
wolna jest od odrażających, fizjologicznych objawów. Chora nie wie, jak prze-

6 Zwraca tu uwagę przymiotnik „zabobonny” określający wstręt, jaki ogarnął
Zygmunta Augusta. Z punktu widzenia obyczajowości XIX-wiecznej zafascyno-
wanej śmiercią, a szczególnie taką, która spotykała młodych kochanków, cytowa-
na scena jest wyłącznie wzruszająca. Por. historię małżonków La Ferronays przy-
taczaną przez P. Aries’a (P. Aries: Śmierć drugiego. „Teksty” 1979, nr 3, s. 124–
125).

7 Oczywiście chodzi mi o świat przedstawiony utworu. Historycy bowiem
poświadczają, że Zygmunt August swej żony nie kochał, co więcej, jeszcze za jej
życia rozpoczął romans z Barbarą Radziwiłłówną. Por np. P. Jasienica: Ostatnia
z rodu. Warszawa 1988, s. 61 (według Jasienicy, ze wstrętu do żony Zygmunt
August zwierzał się nadwornemu lekarzowi. Tamże, s. 66); A. Sucheni-Grabow-
ska: Jagiellonowie i Habsburgowie w pierwszej połowie XV wieku. Konflikty i ugo-
dy. „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1983, nr 4, s. 462; Z. Kuchowicz:
Barbara Radziwiłłówna. Łódź 1976, s. 285–286.

8 Tak jak w opisanej przez Aries historii rodziny La Ferronays. „Wokoło nich
wciąż ktoś umiera, »porwany przez nagłą chorobę«, której nazwę utrzymuje się
w tajemnicy [...].” P. Aries: Człowiek i śmierć. Przeł. E. Bąkowska. Warszawa 1989,
s. 407-408.
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biega jej atak, wydaje jej się, że zapada po prostu w twardy sen9. Opisywa-
ne jako pozorna śmierć ataki epilepsji nie odbierają młodej kobiecie urody,
zgodnie z romantycznym wzorcem:

[...] Jego twarz była spokojna, wydawało się, że śpi i wreszcie od-
poczywa po wszelkich trudach. Zmarły jest piękny10.

Poza tym jest młoda i skazana na śmierć, a przecież „wybrańcy bogów
umierają młodo”. Fakt, że jest młodą małżonką, której udaje się w końcu zdo-
być uczucie męża i która niemal natychmiast po tym zwycięstwie uczucia
musi umrzeć, także odwołuje się do romantycznej wrażliwości. Szkoda, że ta
charakterystyczna dla obyczajowości romantycznej kreacja jest zarazem tak
szkicowa i blada. Niestety, jak to już zauważył Norwid, jest to wada całej
polskiej literatury romantycznej:

[...] artyzm polski nie potrafił dotąd uznać kobiet. [...] Nie ma tam,
mówię, kobiet istotnych i całych [...]11.

Dla nas ciekawsza będzie jednak postać kochanki królewskiej, dużo bar-
wniejsza, choć drugoplanowa. Kraszewski nie portretuje ówczesnych roman-
sów Zygmunta Augusta (z Dianą di Cordona i krakowską mieszczką Weis-
sówną12), lecz powołuje do życia fikcyjną postać. Pozornie Dżemma nie ma
nic wspólnego z wyobrażeniami śmierci — jest silna i zdrowa (zgodnie z ide-
ałem epoki renesansu)13:

9 To rugowanie cierpienia z opisów śmierci śledzi Aries, przytaczając liczne
przykłady — choćby historię Aleksandry de Gaix, lub przywołując opis śmierci
Helenki z Dziwnych losów Jane Eyre Charlotty Brontë. P. Aries: Człowiek i śmierć...,
s. 423–424 i 425–427.

10 Tamże, s. 410–411. Por też strona 418.
11 C. K. Norwid: Pierścień wielkiej damy. W: Dzieła. Wydał, objaśnił, wstę-

pem krytycznym poprzedził T. Pini. Warszawa 1934, s. 326.
12 E. Rudzki: Polskie królowe. Żony Piastów i Jagiellonów. T. 1. Warszawa

1990, s. 238.
13 Wzorem dla renesansowej kobiety były Aspazja, Wenus, czasem rzymska

kurtyzana. Nowa elegancja miała wyrażać przede wszystkim fizyczną sprawność
człowieka. Moda ta, jak każda, wnet stała się przesadna [...]. Kobieta, jeżeli chcia-
ła być elegancka, musiała być po męsku silna. A. Banach: Historia pięknej kobiety.
Warszawa 1991, s. 39–40.
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Oczy wszystkich zwracała umyślnie poza młodą królową posta-
wiona przez Bonę, strojna przepysznie, jaśniejąca pięknością nad-
zwyczajną Dżemma. [...]
Mimowolnie porównywano tę Juno wspaniałą ze śliczną, ale sła-
biutką, delikatną królową, której lice blade jakieś wewnętrzne zdra-
dzało cierpienie. (s. 237)

Tej silnej, pięknej kobiecie, nawet wtedy, gdy jest kochana, towarzyszy
myśl o śmierci:

Dżemma nie miała ambicji, nie rachowała na żadną przyszłość, po-
trzebowała być kochaną.
— A potem? — pytała ją szydersko Bianka.
— E poi? Morir! (A potem? Umrzeć!) — odpowiadała Dżemma,
mężnie patrząc jej w oczy. (147)

Płochych miłostek nie rozumiała Dżemma; miłość ze sztyletem
w dłoni, z trucizną w czarze, walczącą i gotową na śmierć.
Wykarmiona poezją włoską, pieśniami włoskimi, które o miłości mó-
wiły jako o najważniejszej sprężynie żywota — Dżemma wierzy-
ła w nią i czekała na nią. (s. 76)

Włoszka pojmuje miłość jako walkę. Dodać należy, że wynik tego boju
jest jednoznaczny — miłość jest czymś, co przemija. W przeciwieństwie do
Elżbiety, która choć jest śmiertelnie chora, nastawia się na trwanie i spokoj-
ne pożycie z ukochanym, Dżemma wartość widzi we frenetycznej namiętno-
ści. Kontrast między dwiema bohaterkami przypomina opozycje tworzone
przez Słowackiego: Balladynę i Alinę czy Lillę i Rozę Wenedę.

W Dwóch królowych ta różnica osobowości przejawia się w stosunku
do wspólnego ukochanego bohaterek — króla Zygmunta Augusta. Elżbie-
ta jest uległa, cicha, wyrozumiała. Nie czyni wyrzutów niewiernemu mężo-
wi, przeciwnie, jest wdzięczna za każdy przejaw zainteresowania. Inaczej
Dżemma, nawet gdy jest kochana, miota się między czułością a gwałtowno-
ścią:

Obie ręce wyciągnąwszy ku niemu, Włoszka chciała się porwać
z ziemi, lecz nim się poruszyła, on siedział już przy niej, objął ją
wpół i całował.
Wśród uścisku odepchnęła go nagle od siebie.
— Nie, ty jej kochać nie będziesz! — zakrzyknęła. — Powiedz?
Ty mnie dla niej nie zdradzisz? [...] A, zgniotłabym ją i zadusiła to
pisklę niemieckie, gdyby jej ręce moje dosięgły! Nienawidzę jej!
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Z jakim bezwstydnym uśmieszkiem patrzyła na ciebie, bezwstyd-
na! (s. 197)

Gdy spostrzega, że uczucie kochanka stygnie, intensyfikuje histeryczne
wybuchy zazdrości. Elżbieta osiąga swój cel poprzez bierność (trudno by-
łoby zresztą oczekiwać od niej czegoś innego, skoro nieustannie balansuje
między życiem i śmiercią, a powtarzające się ataki epileptyczne sprawiają,
że chwilami jest wręcz martwa)14. Dżemma wybiera działanie — zawiera fik-
cyjne małżeństwo i podąża za kochankiem. Odrzucona przez niego, pragnie
zemsty, ale jej nie dokonuje.

Te dwie odmienne strategie kończy śmierć. Elżbieta umiera w wyniku
choroby:

[...] Królowa Elżbieta, żona W.K. Mości nie żyje. [...]
— Módlmy się za jej duszę — odparł mężnie Zygmunt August —
albo raczej prośmy, aby się ona do Boga za nami wstawiła. Mę-
czennicą umarła. (s. 414)

Dżemma zgoła inaczej:

— Co się z twoją żoną stało? — spytała Bona.[...]
— Pewnie w piekle — odparł Dudycz.
— Nie żyje?
— Zawsze nosiła sztylet u pasa, jam nic nie winien [...]
Sąsiedzi Petrka powiadali, że ją pochowano ze sztyletem w piersi
i ręką na nim skostniałą. Żyć nie chciała. (s. 415)

Kraszewski wielokrotnie, jak już pisałam, pokazuje Elżbietę pogrążoną
w epileptycznym letargu, pozornie martwą. Powstrzymuje się jednak od uka-
zania jej martwej naprawdę. Wiadomość o śmierci żony dociera do Zygmunta
Augusta z drugiej ręki. Charakterystyczne, że nie pogrąża się on w rozpa-
czy, lecz podkreśla możliwość kontynuacji kontaktu ze zmarłą — „módlmy
się za jej duszę [...] albo raczej prośmy, aby się ona do Boga za nami wsta-
wiła”. Jest to zgodne z poglądami romantyków:

14 Kraszewski sprytnie wykorzystuje fakt, że, wedle terminologii L-V. Tho-
masa, „zgon — punkt zerowy trupa” jest niejednoznaczny: „Przejście od ciała-
żywego do ciała-trupa dokonuje się stopniowo i lokalizacja »punktu zerowego«
pozostaje trudna do określenia”. L-V Thomas: Trup. Od biologii do antropologii.
Przeł. K. Kocjan. Łódź 1991, s. 9-10. Dlatego autor Dwóch królowych pokazuje
swą bohaterkę jako zmarłą, po czym ożywia ją.



144 POSTSCRIPTUM 2002 · 4 (44)

Wszyscy zostaliśmy — chcieliśmy tego, czy nie — przekształceni przez wiel-
ką romantyczną rewolucję uczuciową. Wytworzyła ona między nami i innymi
ludźmi pewną więź, której zerwanie wydaje nam się czymś nie do pomyślenia
i nie do zniesienia. Pokoleniem, które pierwsze odrzuciło śmierć, było pierw-
sze pokolenie romantyków. Uwielbiło ją, uprzedmiotowiło, a jednocześnie
uczyniło z nie byle kogo, lecz z ukochanej istoty kogoś, kto nigdy nie umiera,
kto się z nami nie rozstaje15.

Elżbieta umiera jako święta (męczennica), Dżemma — przeciwnie — wedle
słów męża znajduje się w piekle. Zasługuje na nie jako ta, która odebrała
sobie życie. W czasach opisywanych przez Kraszewskiego samobójstwo16

było (jak stwierdza Jean-Claude Schmitt) „znakiem zwycięstwa sił zła”17. Jed-
nocześnie jednak w okresie romantyzmu (a Kraszewski był romantykiem)
samobójstwo z miłości stało się nie tylko czymś usprawiedliwionym, lecz
wręcz powodem do chwały (wspomnijmy tylko Wertera z Cierpień młode-
go Wertera Goethego czy Mickiewiczowskiego Gustawa z Dziadów). We-
dle stwierdzenia Marii Janion: „Samobójstwo w tym sposobie myślenia sta-
wało się przede wszystkim jedynym sposobem manifestacji indywidualno-
ści jako wolności wyboru”18.

Romantyczny samobójca był jednak, zasadniczo, mężczyzną. W dodat-
ku Dżemma wybiera sobie bardzo niekobiecą formę samobójstwa. Gest wbi-
cia noża w pierś już od starożytności znamionował męski honor. Według
przeprowadzonej przez Schmitta statystyki samobójstw (badacz zajmował
się przypadkami targnięć na własne życie od średniowiecza do początków
wieku XVI) ani jedna kobieta nie użyła noża19. Dżemma jest więc nie ko-
chanką romantyczną, lecz kochankiem. Podczas gdy Zygmunt August pre-
zentuje postawę stoicką, ona żyje tylko dla miłości20.

15 P. Aries: Śmierć odwrócona..., s. 257.
16 „Słowo »samobójstwo« [...]. Pojawiło się dopiero w XVII-XVIII stuleciu

we Francji, dokładnie w 1734 r., uprzednio użyte przez filozofów angielskich w po-
staci łacińskiego neologizmu suicidium w pracach kazuistów. Wynalezienie słowa
u zarania rewolucji przemysłowej wiąże się z podważeniem tradycyjnych postaw
wobec samobójstwa: przypisaniem wartości jednostkowej woli i porzuceniem idei,
jakoby było ono zbrodnią na samym sobie”. J-C. Schitt: Samobójstwo w średnio-
wieczu. W: Antropologia śmierci..., s. 193.

17 Tamże.
18 M. Janion: Romantyczny świadek egzystencji. „Teksty” 1979, nr 3, s. 58.
19 J-C Schmitt: Samobójstwo w średniowieczu..., s. 194.
20 Niechciany i śmieszny mąż Dżemmy — Petrek Dudycz — w końcówce

utworu okazuje się być także prawdziwym romantycznym kochankiem — po utra-
cie żony popada w obłęd.
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21 P. Aries: Człowiek i śmierć..., s. 434.

Pierwsze słowa utworu Kraszewskiego prezentują nam Dżemmę żywą
i piękną, choć już naznaczoną przez śmierć. Ostatnie także odnoszą się do
niej („Żyć nie chciała”). Do Dwóch królowych jak ulał pasuje więc stwier-
dzenie Phillipa Ariesa (odnoszące się do Wichrowych wzgórz): „Książka jest
symfonią na splecione ze sobą tematy miłości i śmierci”21.

Barbara Szargot — doktor nauk humanistycznych. W kręgu jej zainte-
resowań znajduje się literatura XIX i XX wieku. Publikowała w „Pamiętni-
ku Literackim”, „Kresach”, „Guliwerze”, regularnie współpracuje z „No-
wymi Książkami”.
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VARIAVARIA

Leszek Zwierzyñski

A³uszta w nocy – œmieræ i zaœlubiny

Ałuszta w nocy, dwunaste ogniwo Sonetów krymskich Adama Mickie-
wicza, stanowi kolejny etap niezwykłej (realnej, a zarazem metafizycznej) pod-
róży, jaką odbywa podmiot-bohater cyklu1. Ma już za sobą przeżycie wzlo-
tu i destrukcji w morskim świecie (Żegluga i Burza), doświadczenie zniko-
mości cywilizacji (Bakczysaraj) i jeszcze boleśniejsze doświadczenie śmier-
ci (Grób Potockiej, Mogiły haremu), wreszcie — własne symboliczne od-
rodzenie (Bajdary). W Ałuszcie w nocy obserwujemy cząstkę dzieła od-
budowy symbolicznego obrazu świata, jaka dokonuje się po przełomowych
Bajdarach. Podstawową rolę w tym procesie pełnią dwa poetyckie narzę-
dzia — symbol i antropomorfizacja. Oba współdziałają w nocnej przemianie
rzeczywistości: antropomorfizacja — upodabniając kształty, zbliża człowie-
ka i naturę; symbol tworzy mityczną kanwę dla procesu scalania kosmosu
w nową postać.

Od samego początku utworu zaobserwować można rozwój symbolicznej
fabuły, paralelnej do fabuły realnej, nadającej jednak zdarzeniom zupełnie
nowy sens. Zachód słońca w owej akcji symbolicznej przedstawiony jest
jako katastrofa kosmiczna: zniszczenie „lampy światów” („spada”, „rozbija

1 Literatura naukowa o Sonetach krymskich jest olbrzymia. Wymieńmy przy-
kładowo choć kilka pozycji: J. Kleiner: Mickiewicz. T. 1. Lublin 1948, s. 526–556;
S. Makowski: Świat Sonetów krymskich Adama Mickiewicza. Warszawa 1969,
s. 26–41; Cz. Zgorzelski: O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogól-
nień. Warszawa 1976, s. 252–259; I. Opacki: Człowiek w sonetach przełomu i Mic-
kiewiczowskie „czucie czasu”. W: Tenże: „W środku niebokręga”. Poezja roman-
tycznych przełomów. Katowice 1995. Szkic Ireneusza Opackiego zawiera interpre-
tację Ałuszty w nocy.
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się”, „gaśnie”). Obecne jest tu jednak nie tylko wyobrażenie słońca jako
unicestwianego bytu kosmicznego. Sprawia to obraz „strumieni szkarłatów”.
Wypływają one wprawdzie z rozbitej „lampy” słońca, ale wizerunek rozle-
wającej się krwi jest tak sugestywny, że powoduje przemianę obrazu: za-
chód słońca to śmierć żywej istoty. Łącznie te dwa sprzeczne z sobą wize-
runki słońca tworzą nadzmysłowy, symboliczny obraz bytu, pełniący waż-
ną mityczną funkcję.

Aby odczytać ten obraz, sięgnijmy do Traktatu o historii religii, w któ-
rym Mircea Eliade objaśnia symboliczny sens zachodu słońca: „słońce, choć
nieśmiertelne, zstępuje co noc do królestwa zmarłych, a więc może ono z so-
bą przyprowadzić ludzi i uśmiercać ich, ale może również wskazywać drogę
poprzez rejony podziemne i doprowadzać je nazajutrz, w dzień do światła”2.
Skojarzenie końca dnia ze śmiercią obecne było już we wcześniejszym so-
necie Burza. W Ałuszcie w nocy wyraźnie podkreślona jest kosmiczna
śmierć słońca jako ofiara: destrukcja poprzedza stwarzanie nowego świata.

W rozwoju dalszej akcji istotną rolę pełni antropomorfizacja, która roz-
szerza swe działania na całą rzeczywistość. Ostatecznym rezultatem łańcu-
cha antropomorfizacji będzie zanik przegrody między człowiekiem i naturą.
Cały ten proces dokonuje się stopniowo wewnątrz obrazów nadchodzącej
i rozpościerającej się nocy. W pierwszej strofie zawarty jest antropomor-
ficzny obraz Czatyrdahu („na barki Czatyrdahu”), będący kontynuacją an-
tropomorfizacji z poprzedzającego sonetu Ałuszta w dzień. Jednakże w Ałusz-
cie w nocy z pionowym wyobrażeniem góry zostaje zestawiony obraz czło-
wieka, obserwującego nadchodzenie nocy („błędny pielgrzym ogląda się”),
obecny w tejże samej strofie. Już to zestawienie sugeruje równoważność
obu bytów. Akcja nocna związana jest z szeregiem obrazów, będących reje-
stracją normalnych zjawisk wizualnych, akustycznych i zapachowych, to-
warzyszących zapadaniu nocy. Jest ona jednocześnie przedstawiana meta-
forycznie jako zasypianie, sen. Bezpośrednio jest to wyrażone w obrazie
„źródła”, szemrzącego „przez sen jak na łożu z bławatów”. W poprzedniej
strofie strumienie spływającej z góry krwi kreśliły kierunek wertykalny, tu
źródła płyną horyzontalnie. Wyobrażenia zasypiającej i śpiącej natury (ko-
lejne antropomorfizacje!) zastępują obraz zasypiania pielgrzyma, przejście
między stanami ze strofy pierwszej i trzeciej. W ten sposób, na zasadzie
identyczności czynności i wzajemnej wymienności, następuje utożsamienie
podmiotu (będącego jedynym człowiekiem obecnym w świecie, a więc peł-
niącego tu funkcję człowieka w ogóle) i natury.

2 M. Eliade: Traktat o historii religii. Przeł. J. Wierusz-Kowalski. Łódź 1993,
s. 138.
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Sen natury i pielgrzyma przerywa trzecia sekwencja: „niebo, ziemię i góry
oblał potop złoty”. Samo słowo „potop” zdaje się przynosić obraz katastro-
fy, paralelnej do tej z pierwszej strofy, ale towarzyszące mu określenia i cała
następna strofa sugerują co innego. Antropomorficzne wyobrażenie nocy
jako odaliski (bliskie „haremowi niebios” z Bakczysaraju w nocy) przywo-
łuje konotacje erotyczne. „Złoty potop” to miłosny i zarazem boski złoty
deszcz, podniesiony na poziom kosmiczny. Owe boskie zaślubiny nocy do-
tyczą zarówno człowieka, jak i natury. Najpierw Noc (ciemność!) pogrąża
cały świat, łącząc w swym niezróżnicowaniu niebo, ziemię (i człowieka). Prze-
strzeń nocy nie jest tu przestrzenią śmierci (co sugerować mogłaby inicjal-
na śmierć słońca). „Ofiara” słońca powoduje powstanie, alternatywnego do
dziennego, onirycznego świata. Wkraczamy w ten sposób w metafizykę noc-
nej strony romantyzmu. Dwa symboliczne kolory (czerwień i złoto) dominu-
jące w nocnym świecie Ałuszty podkreślają dwa bieguny nocnej fabuły.

Noc jest tutaj istotą żywą („skrzydła ciszy i ciemnoty”) obdarzoną in-
nym, onirycznym sposobem egzystencji. Epifanią tego nocnego życia jest,
wspomniany już, złoty potop, w którym podobnie jak wcześniej w mroku
zatopiony zostaje cały świat: „niebo, ziemia, góry” (i człowiek). Owe „rażą-
ce błyski”, światło nocy, odsłaniają jej drugie, jasne oblicze, wskazując za-
razem istotne cechy: momentalność, nieprzewidywalność. W tradycyjnych
mitologicznych przedstawieniach (dziennych) złoty deszcz jest wyrazem mę-
skiej płodności, aktywności (mit Zeusa i Danae). Tu aktywna jest żeńska
Noc, z nią wiąże się złoty potop. Ona miłośnie łączy się z męsko nacecho-
wanym światem — niebem, Czatyrdahem i — „błędnym pielgrzymem”. Noc
odwraca tu zwykły porządek rzeczy.

Kosmiczne zaślubiny pełnią w sonecie istotną rolę. Nie tylko odsłaniają
jasną stronę nocy, lecz także wieńczą szereg antropomorfizacji (stanowiący
jakby rusztowanie utworu), włączając pielgrzyma (jednego z nas!) w życie,
w byt kosmosu. Likwidują — tak boleśnie przeżywane — wyobcowanie,
alienację „człowieka Zachodu” ze świata natury. Budują trwałe więzi z ko-
smosem, rozpoczynając wtajemniczanie w Byt, które dokona się w następ-
nych, górskich sonetach. Cała symboliczna akcja — śmierć słońca i odro-
dzenie światła wewnątrz nocy, wraz z kosmicznymi zaślubinami — sytuuje
się wyraźnie na poziomie przeżyć podmiotu, mając podstawowe znaczenie
w wyobrażeniu jego świata wewnętrznego. Odsłania bogactwo tych prze-
żyć, całą gamę nieustannie rozbłyskujących doznań. Podkreśla erotyczną
tonację orientalnej wizji nocy. Ale zaistniały w przeżyciach podmiotu sym-
boliczny wymiar jego świata wewnętrznego współokreśla zarazem głębszy
poziom kosmosu, którego metafizyczność na naszych oczach pielgrzym
przeżywa.
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Leszek Zwierzyński — doktor, adiunkt w Zakładzie Kultury Literackiej
Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego. Interesuje się literaturą
romantyczną i współczesną. Jest autorem szeregu rozpraw poświęconych
twórczości Mickiewicza i Słowackiego, a także książki pt. Wyobraźnia akwa-
tyczna Mickiewicza.
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Bogdan Zeler

Gdy tu mój trup... Adama Mickiewicza

Wysoko duch mój mierzył, ale szybko
Miłość i ból zaczęły go w dół ściągać.
Tak życie zatoczyło łuk i oto
Wracam do punktu, z którego wyszedłem

F. Hölderlin: Bieg życia1

Moje dzieło pośmiertne: wiersz-trup który gada
J.M. Rymkiewicz: Moje dzieło pośmiertne2

1
Wiersz Adama Mickiewicza o incipicie Gdy tu mój trup...3 należy do tzw.

liryków lozańskich. Jego powstanie datuje się na lata 1838-1840. Dokładnej
daty nie da się ustalić. Został przez poetę zapisany na jednej kartce wraz
z wierszami Nad wodą wielką i czystą..., Uciec z duszą na listek i Ach, już
i w rodzicielskim domu...

Z tekstem tego krótkiego, liczącego 16 wersów wiersza wiąże się kilka
edytorskich zagadek. I choć na pierwszy rzut oka wydają się one dotyczyć
spraw marginalnych, to jednak ich rozstrzygnięcie może okazać się istotne
dla hipotezy interpretacyjnej. Karta z tekstem wiersza, która zachowała się
do naszych czasów, jest niestety uszkodzona. Wers drugi urywa się w za-

1 F. Hölderlin: Co się ostaje ustanawiają poeci. Wiersze wybrane w przekła-
dzie Antoniego Libery. Kraków 2003, s. 41.

2 J. M. Rymkiewicz: Moje dzieło pośmiertne. Kraków 1993, s. 19.
3 Wiersz cytuję za: A. Mickiewicz: Dzieła wszystkie. T. I, cz. III: Wiersze

1829-1855. Oprac. Cz. Zgorzelski, Wrocław 1981, s. 77.
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chowanym tekście na fragmencie słowa gło-. W wersie 16. poeta zapisał
dwa słowa w skrócie: jutrz swie. W tekście znalazło się także wiele skre-
śleń, poprawek, tzw. błędów ręki czy też wariantów tekstu. O jednym z nich,
pojawiającym się w wersie 14. przyjdzie nam jeszcze pisać.

2
Incipit Gdy tu mój trup... jest z pewnością jednym z najbardziej intrygu-

jących w polskiej tytulaturze literackiej. Niezwykłe jest to nagromadzenie
krótkich, jednosylabowych wyrazów rozpoczynających wiersz.

„Gdy” — to spójnik wprowadzający zdanie podrzędne, w którym wyra-
żony jest stosunek do czasu odbywania się czynności w zdaniu nadrzęd-
nym;

 „tu” — zaimek wskazujący miejsce, gdzie się coś lub ktoś znajduje, gdzie
się coś dzieje lub ma odbyć;

 „mój” — należący, przynależny do tego, kto mówi, pochodzący od tego,
kto mówi, właściwy temu, kto mówi (zaimek dzierżawczy).

Już to zestawienie słownikowych definicji4 wyrazów rozpoczynających
wiersz pozwala wyróżnić konteksty, w które wpisana być musi interpretacja
wiersza. Przede wszystkim są to stosunki o charakterze czasoprzestrzennym.
Dotychczasowe odczytania liryków lozańskich zdają się poświadczać sen-
sowność takiego założenia. Czesław Zgorzelski zwracał jednak uwagę na
fakt, iż czas i przestrzeń obecne w tych lirykach ulegają zasadniczym prze-
kształceniom. Pisał: „jakby te właśnie kategorie czasu i miejsca stawały się
nieważne, bez znaczenia w obliczu wieczności i bezkresu wszechświata”5.

Taki czasoprzestrzenny charakter ma pierwsza strofa wiersza:

Gdy tu mój trup w pośrodku was zasiada,
W oczy zagląda wam i gło[śno gada],
Dusza w ten czas daleka, ach, daleka,
Błąka się i narzeka, ach, narzeka.

Wyraźnie zakreślona zostaje polaryzacja pomiędzy „mną” i „wami”, trup
mój — to przede wszystkim „nie wasz”, jeśli można by tak powiedzieć, tra-
westując słowa wiersza. Także przestrzeń, w której pomieszczono owych
„wy”, jest zgoła odmienna od tej, w której będą miały miejsce zdarzenia opi-
sane w kolejnych strofach. „Mój świat nie jest światem waszym” zdaje się

4 Por. Słownik języka polskiego. Pod red. M. Szymczaka. Warszawa 1979.
5 Cz. Zgorzelski: O sztuce lirycznej Mickiewicza. „Zeszyty Naukowe KUL”

1959, nr 1.
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mówić bohater Mickiewiczowskiego wiersza. Skąd bierze się owa odrębność?
Odpowiedzią jest słowo „trup”.

3
Trup — zwłoki — ciało. Te trzy, wydawać by się mogło synonimiczne

określenia, różnią się jednak zasadniczo. Szczególna pozycja przypada tu
trupowi. Kim jest? Trup to nazwa oznaczająca ciało ludzkie po śmierci. Tak
moglibyśmy określić przedmiotowy wymiar trupa. Ale związany jest z nim
także wymiar podmiotowy. „Trup-podmiot występował we wszelkiego typu
wierzeniach oraz w mitologii. W związku z tym nieodłączną stała się wiara
w życie duszy i jej związki z ciałem. Innymi słowy — trup nadal był jakby-
-człowiekiem, ale rozdzielonym na sferę materialną, która została i sferę du-
chową, która uleciała. Dla tej postawy »trup-podmiot« zachowanie posta-
wy anonimowości trupa jest niemożliwe: on zawsze powinien zachować
»imię«, a wraz z nim własną podmiotowość”6. Dlatego bohater wiersza Mic-
kiewicza powie „mój trup”. Trup to ktoś nieżywy dla świata, ale wciąż ist-
niejący, a nawet „gadający”. Słowa „gadać” używamy na oznaczenie roz-
mawiania, mówienia, opowiadania. Często ma ono charakter lekceważący.
„Gadać, co ślina na język przyniesie” — to powiedzenie dobrze ilustrujące
zjawisko gadania. Znajdujący się „tu i teraz” słuchacze zasługują więc tyl-
ko na „gadanie”. Wszystko to, co istotne, rozegra się w planie duszy.

4
Czy można doświadczyć tego rozdzielenia ciała i duszy? Oczywiście, mo-

żna przyjąć, że doświadczenie to stanie się udziałem nas wszystkich. Ale
mówić o tym? Literatura romantyczna zna wiele takich przypadków. Przy-
pomnijmy choćby bohatera IV części Dziadów czy podmiot wiersza Anioł
ognisty, mój anioł lewy Juliusza Słowackiego. Mickiewicz twierdził, że wie-
lokrotnie udało mu się zajrzeć na „drugą stronę”. Zwraca na to uwagę Ja-
cek Kolbuszewski w tekście Śmierć u Mickiewicza7.

Seweryn Goszczyński pisał, że Mickiewicz „mówił [...] obszernie o świe-
cie ducha, o życiu po śmierci. Oto główniejsze punkta. — Co wam powia-
dam, nie gadam tego z głowy [...] widziałem ten świat, byłem w nim kilka
razy, dotknąłem się go duszą nagą. Tamten świat nie jest w niczem różny
od tego, wierzcie mi, że tam zupełnie jak tutaj. Człowiek umierając, nie zmie-

6 M. Wańczowski: Księga żałoby i śmierci. Opole 1993, s. 372.
7 J. Kolbuszewski: Śmierć u Mickiewicza. W: Księga w 170 rocznicę wydania

„Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Pod red. J. Kolbuszewskiego. Wro-
cław 1993.
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nia miejsca, zostaje w miejscach, do których przylgnął duchem; oto zagad-
ka duchów zaklętych, pokutujących. Na tamtym świecie żyjesz pośród tych
samych duchów, z którymi tutaj żyłeś, musisz skończyć, co na ziemi, w cie-
le, powinieneś był zrobić, a nie zrobiłeś”8.

W Zdaniach i uwagach odnajdziemy fragment zatytułowany Droga do
wieczności o tym samym mówiący:

Ci, co nad czas i miejsce, ducha swego wzbili
Mogą czucia wieczności doznać w każdej chwili.

5
W chwili śmierci, gdy dusza oddziela się od ciała, kiedy w rzeczywistym

świecie wyznaczanym przez „tu i teraz” pozostaje jedynie trup, liczy się tylko
„ojczyzna myśli mojej”, „kraj lat dziecinnych, który zawsze zostanie »świę-
ty i czysty«, choć można do niego powracać tylko za cenę bolesnego roz-
dwojenia”9.

Jest u mnie kraj, ojczyzna myśli mojej,
I liczne mam serca mego rodzeństwo;
Piękniejszy kraj niż ten, co w oczach stoi,
Rodzina milsza niż całe pokrewieństwo.

Tam, wpośród prac i trosk, i wśród zabawy,
Uciekam ja. [...]

„W Gdy tu mój trup... [...] odchodzi się z »tu i teraz« rzeczywistości, ale
już nie po to, by żegnać i opłakiwać, lecz aby z dramatycznego rozdwojenia
przenieść punkt ciężkości na »ojczyznę myśli«, tę krainę duchowej osob-
ności, gdzie z uruchomionych pokładów pamięci potoczną nostalgię za mi-
nionym przekształca się w idealną wizję piękna”10.

Znamienny jest katalog obrazów pojawiających się w owym świecie: jo-
dły, bujna i wonna trawa, wróble i motyle, łąki i zboża. Tak przedstawia się
pejzaż krainy, którą widzi dusza, „która z ciała wyleciała”. Nieprzypadkowo

8 A. Mickiewicz: Dzieła wszystkie..., T. 16, Warszawa 1938, s. 153.
9 Por. znakomitą interpretację liryków lozańskich pomieszczoną w M. Ma-

ciejewski: Poetyka — gatunek — obraz. W kręgu poezji romantycznej. Wrocław
1977, s. 92.

10 B. Stelmaszczyk: Sfera miłości — o wierszu Snuć miłość. W: Wiersze Ada-
ma Mickiewicza, analizy, komentarze, interpretacje. Pod red. J. Brzozowskiego.
Łódź 1988.
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przywołuję tu fragment wiersza Piosenka umarłego Juliana Tuwima. Wszak
i tu pojawi się po raz kolejny topos łąki jako miejsca pośmiertnej egzysten-
cji duszy11.

Obraz tej, przywołanej w myśli, krainy szczęśliwości podporządkowany
został wertykalnej gradacji:

Tam widzę ją jak z ganku biała stąpa,
Jak ku nam w las śród łąk zielonych leci
I w pośród zbóż jak w toni wód się kąpa,
I ku nam z gór jako jutrzenka świeci.

Wpierw źdźbła traw porastających połać łąki, potem zboże — wyraźnie
już wyższe, bardziej ku górze wyrośnięte, a wreszcie góry. Czy porządek ten
podyktowany został jedynie perspektywą, z jakiej obraz jest oglądany (tam
leżę), czy też należy przypisać mu głębsze znaczenie? Wszak można potrak-
tować go jako budowę sfery sacrum, w której to, co znajdujące się w górze,
staje się święte. Rozstrzygnięcie może ułatwić odpowiedź na pytanie: kim
jest bohaterka ostatniej strofy wiersza? Jarosław Marek Rymkiewicz stwier-
dza: „Z pewnością nie omyli się jednak i ten, kto w 13. wersie napisanego
w Lozannie, między rokiem 1838 a 1840 wiersza Gdy tu mój trup: »Tam wi-
dzę ją, jak z ganku biała stąpa«, ujrzy nie Karolinę Sobańską czy Henriettę
Ankwiczównę, lecz właśnie — hrabinę Puttkamerową”12.

Zgodnie z tą wykładnią chodziłoby o konkretną postać znaną z życia
Adama Mickiewicza — Marylę Wereszczakównę, późniejszą hrabinę Putt-
kamerową. Marian Maciejewski postuluje, aby bohaterkę wiersza umieścić
w nieco szerszym kontekście. Pisze: „Z charakteru motywów, zwłaszcza z na-
wiązania do konwencji leksykalnej Mickiewiczowskiej poezji miłosnej, do-
rozumiewa się czytelnik, iż pejzaż strofy ostatniej stanowi przestrzenny ekwi-
walent wieku młodzieńczego, jego uwiecznienie. [...] Ona, o czym zaświad-
cza sztafaż wersu pierwszego i trzeciego, to kobieta [...] i... dusza zarazem”13.

Hipoteza Maciejewskiego zdaje się potwierdzać ową wskazaną wyżej
próbę sakralizacji świata przedstawionego w ostatniej strofie wiersza. Do-

11 Kazimierz Wyka, pisząc o wierszu Tuwima, przywoła inny jeszcze po-
dobny obraz, pochodzący z Krzyża Tadeusza Micińskiego: „Postawił mię Pan /
Na szmaragdzie łąk / I do jasnych wód / Wiedzie mój lud” (Por. K. Wyka: Wędru-
jąc po tematach. T. 2. Kraków 1971, s. 5).

12 Hasło: Puttkamerowa Maria. W: J.M. Rymkiewicz, D. Siwicka, A. Wit-
kowska, M. Zielińska: Mickiewicz. Encyklopedia. Warszawa 2001, s. 139.

13 M. Maciejewski: Poetyka — gatunek — obraz..., s. 92.
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dajmy, że obrazowanie przywołane w ostatnich strofach wyraźnie pozosta-
je w korespondencji z Psalmem 23:

Pan jest pasterzem moim. Na niczym mi nie zbywa.
Na zielonych pastwiskach położył mnie, nad spokojne wody

mnie prowadzi14.

6
Liryki lozańskie po wielekroć przywołują „kraj lat dziecinnych”, czasy

dzieciństwa i młodości, „wiek męski”. Swoistym zwieńczeniem tych rozwa-
żań nad sensem minionego życia jest wiersz-arcydzieło Polały się łzy. Tak-
że wiersz Gdy tu mój trup... wpisuje się w ten ciąg tekstów rozliczeniowych.
Z pewnością nie jest on jedynie powtórzeniem tych tez, które wpisane zo-
stały w sąsiadujące z nim wiersze.

Różnica zasadniczo sprowadza się do faktu, że nad wierszem Gdy tu mój
trup... unosi się cień śmierci. Moment śmierci jest chwilą iluminacji, olśnie-
nia, doznaniem wejścia w światło. Tak rozumieć można wers zamykający
wiersz. Owa jutrzenka staje się „światłem, które wtedy widać”15, by użyć
określenia Janusza Stanisława Pasierba, znakomitego poety, piszącego 150
lat po Mickiewiczu.

W potocznej refleksji nad śmiercią częste jest również przekonanie o tym,
że w jej momencie przed oczyma człowieka przesuwa się całe jego życie.
Czy więc przywołanie obrazów układających się w wiersz Mickiewicza nie
może być rozumiane jako taka projekcja? Czy owe obrazy: dzieciństwa, uko-
chanej są jedynymi, jakie w wierszu możemy odnaleźć?

Jeśli wsłuchać się w wiersz Gdy tu mój trup..., odnajdujemy ślady
tekstu czytanego wcześniej, który ma swoje miejsce na początku drogi twór-
czej Mickiewicza-poety. Zacytujmy raz jeszcze, wskazując miejsca owych śla-
dów:

Jak ku nam w las śród łąk zielonych leci,
I wpośród zbóż jak w toni wód się kąpa,
I ku nam z gór jako jutrzenka świeci.

A oto fragmenty Stepów Akermańskich, tekstu, do którego owe ślady
odsyłają:

14 Księga psalmów. Tłum z hebrajskiego Czesław Miłosz. Paryż 1979, s. 89.
15 W wierszu J.S. Pasierba Światło które wtedy widać moment śmierci zostaje

sprowadzony do formuły: „utrata tchu / ten ostry błysk”.
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Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu.
Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi;
Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,
[...]
Tam z dala błyszczy obłok? tam jutrzenka wschodzi?

„Fala łąk szumiących”. Przypomnijmy, iż jednym z miejsc, w których Mic-
kiewicz zmieniał tekst wiersza Gdy tu mój trup..., próbował go przekształ-
cać, jest wers 14. Istnieją w nim „dwa warianty, żaden z nich nie jest prze-
kreślony: między słowami śród i łąk wstawił Mickiewicz u góry — już po
napisaniu wiersza — inną, późniejszą wersję fal”16.

Zapytajmy, czy mamy do czynienia z dwiema wersjami, czy też może poeta
powrócić chciał do zastosowanej w Stepach Akermańskich metafory „fala
łąk”?

7
Gdy tu mój trup... to wiersz utrzymany w tonie elegii, podobnie jak i in-

ne z Liryków lozańskich: „Harmonijna i płynna muzyczność tych tekstów
buduje nastrój zadumania, ściszonej refleksji nad ludzkim losem, w której
nie ma miejsca na bolesną gwałtowność żalu. Śpiewne wyciszenie doznań
wieńczy zatem ewolucję Mickiewiczowskiej elegijności”17.

Wiersz ten jest próbą rozliczenia się z życiem i z faktem „bycia po-
etą”. Ale jest to także próba spojrzenia za zasłonę śmierci. Życie „tu i teraz”
przenika się z życiem w „ojczyźnie myśli”. Życie i śmierć łączą się w tym
liryku w niepowtarzalna całość18.

Bogdan Zeler — profesor Uniwersytetu Śląskiego, doktor habilitowany;
związany z Instytutem Nauk o Kulturze. Zajmuje się teorią literatury, poezją
romantyczną i współczesną oraz miejscem sacrum w literaturze. Opubli-
kował między innymi następujące prace: Teofania we współczesnej liryce
polskiej (1993), Zrozumieć poezję współczesną (1995), O poezji Wisławy
Szymborskiej (1996), Poezja i...: studia, szkice i interpretacje (1998), Po
wiersz tak prosty, że każdy zrozumie: o poezji księdza Jana Twardowskiego
(2001).

16 Por. Uwagi edytorskie i odmiany tekstu. W: A. Mickiewicz. Dzieła wszyst-
kie..., s. 332.

17 Hasło: Elegie. W: J.M. Rymkiewicz, D. Siwicka, A. Witkowska, M. Zieliń-
ska. Mickiewicz. Encyklopedia..., s. 139.

18 Por. J. Łukasiewicz: Cykl lozański jako dziedzictwo. W: Studia o Mickiewi-
czu. Red. W. Dynak i J. Kolbuszewski. Wrocław 1992 [przyp. red.]
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Agnieszka Szol

Kobieta i ma³¿eñstwo w Kole Sprawy Bo¿ej
Andrzeja Towiañskiego

W Bibliotece Królewskiej w Turynie znajduje się wciąż jeszcze nie do
końca skatalogowane archiwum dokumentów związanych z Andrzejem To-
wiańskim i Towiańczykami, gdyż właśnie tam, we Włoszech istniało najwięk-
sze skupisko wyznawców Towiańskiego, prężne i silne nawet po śmierci
Mistrza. Wśród dokumentów znajdują się przede wszystkim noty ze słów
Towiańskiego, które zapisywali członkowie Koła podczas spotkań oraz li-
sty — wieloletnia korespondencja prowadzona przez braci i siostry (jak na-
zywali się członkowie Koła) między sobą nawzajem i Mistrzem.

Podczas trzymiesięcznego pobytu w Turynie miałam okazję przejrzeć
część tych dokumentów, niejednokrotnie kopii przepisywanych ręką niektó-
rych Towiańczyków, zwłaszcza małżeństwa Nabielaków; istnieje w turyńskim
archiwum cała opasła teczka papierów pozostałych po Ludwiku Nabielaku
i jego żonie, z pochodzenia Francuzce, Zofii. Właśnie tym dokumentom po-
święciłam najwięcej czasu. Zainteresowała mnie rola kobiet w Kole Sprawy
Bożej, gdyż w listach tych i notach wielokrotnie dochodzi do głosu Zofia,
dzieląc się swymi kłopotami małżeńskimi i poczuciem własnej słabości wo-
bec wymagań, jakie jej stawiano w Kole. Zagadnienie to jest również inte-
resujące w kontekście zarzutów, jakoby w Kole istniała wspólnota kobiet.
Jakie miejsce zajmowały niewiasty w tym kręgu, kim były, a kim powinny
być dla mężczyzn — swych „braci” i małżonków, z jakimi problemami mu-
siały się borykać i jak je rozwiązywały? Temu problemowi poświęcić chcę
ten tekst, zdając sobie sprawę, iż nie tylko nie wyczerpie on tematu, ale za-
ledwie muśnie niektóre aspekty niezwykłego zjawiska, jakim było w poło-
wie zeszłego wieku Koło Andrzeja Towiańskiego.
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Chyba bez szczególnej przesady można powiedzieć, że wielka kariera To-
wiańskiego zaczęła się od kobiety. I nie tylko zaczęła. Kobiety były partne-
rami ważnymi i równorzędnymi mężczyznom, a niejednokrotnie to z ich po-
wodu i poprzez nie wiele się działo w Kole Sprawy Bożej.

Około 10 sierpnia 1841 roku Andrzej Towiański odwiedził dom Mickie-
wiczów, gdzie od dwu tygodni przebywała przywieziona z zakładu dla obłą-
kanych żona Mickiewicza, Celina, ciągle jeszcze bardzo chora i właściwie,
jak twierdzono, nie rokująca nadziei na wyleczenie. Wszyscy zaproszeni go-
ście byli świadkami, jak Towiański pochylił się nad półprzytomną Celiną i sze-
pnął jej kilka słów. Zapewne nigdy nie dowiemy się, co wówczas powie-
dział — można jedynie snuć spekulacje, jak to czynią badacze. Może w kil-
ku słowach potrafił, jak przypuszcza Alina Witkowska1, uświadomić zagu-
bionej kobiecie jej rolę u boku wieszcza w środowisku, w którym czczono
go jak półboga? Był Towiański ponoć świetnym psychologiem i mógł roz-
poznać, że właśnie w psychicznym zagubieniu wobec wielkości poety tkwi
źródło choroby Celiny. Faktem jest wszakże, że żona Mickiewicza po tych
słowach wróciła do przytomności i odtąd zachowywała się jak zupełnie zdro-
wa. Dla wszystkich był to cud i widoma oznaka, że Towiańskiemu, który
chyba dzięki temu czynowi zaistniał w emigracyjnej świadomości jako po-
słannik niebios, moc została dana od Boga. Sama Celina uważała przez wszy-
stkie późniejsze lata, że bez Mistrza wróciłaby do „mątu” umysłowego, a to
przekonanie uzależniło od Towiańskiego zarówno ją samą, jak i jej męża.

Właśnie dzięki przywróceniu zdrowia Celinie Mickiewiczowej Towiański
na długo pozyskał poetę dla swych idei i dla sprawy Koła. Celina była oczy-
wiście tylko jedną z kobiet w Kole. Należały do niego przede wszystkim żony
braci, a wśród nich prym wiodła Karolina, żona Towiańskiego, obok niej
zaś jej szwagierka, żona Ferdynanda Gutta, Anna. Nie sposób nie wspo-
mnieć w tym miejscu również panny, która chyba z „sióstr” była najbardziej
tajemnicza — Ksawery Deybel. Wydaje się także, że w pewnym stopniu miała
ona wpływ na rozdźwięki między Mickiewiczem a Towiańskim, na pewno
zaś zaciążyła nad małżeństwem Mickiewiczów.

Czym było małżeństwo w Kole Sprawy Bożej? W dobie, gdy związki za-
wierano głównie z powodów finansowych i ze względu na koligacje rodzin-
ne, kiedy żona finansowo zależała od męża, a co za tym idzie w małżeństwie
okazywała się osobą podporządkowaną, mniej ważną, Towiański zapropo-
nował „duchową spółkę chrześcijańską”, swoistą równość kobiety i męż-
czyzny i choć tak tego nie nazwał i nie określił, za idealne małżeństwo uzna-
wał to, co dziś bylibyśmy skłonni określić małżeństwem partnerskim. Zakła-

1 A. Witkowska: Celina i Adam Mickiewiczowie. Kraków 1998, s. 105.
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dał, że nowa epoka chrześcijaństwa to czas, w którym jest „kobieta wezwa-
na do równości, do wolności, do spółki, do towarzyszenia mężowi”2.

O swoim własnym stadle mówił tak:

Z natury ducha miałem bardziej wstręt niż pociąg do małżeństwa — bo to trud
wielki, a ciało zawsze opiera się trudowi, to w naturze ludzkiej (...), gdybym
był nie znalazł kobiety spełniającej tych warunków, byłbym czysty przed Bo-
giem, ale gdym zobaczył, (...) że to jest perła, a człowiekowi, który perłę znaj-
duje, nie wolno odrzucić jej dlatego, że i bez niej mógłby obejść się — perła to
rzecz kosztowna i dlatego podnieść ją musiałem. Tak i ja z siostrą Karoliną,
opuścić jej nie mogłem — Myśl Wielka Boża spoczywała na niej. (...) Sam
byłem, z początku sam byłem, później miałem przyjaciela, który się ze mną
zespalał3.

Również Karolina uważała się za pełnoprawnego partnera Towiańskie-
go w jego pracy i nie wahała się udzielać mu rad, na przykład podczas jego
choroby, a w rocznicę ich ślubu, hucznie obchodzoną wśród braci, wygło-
siła napisany przez siebie wiersz, którego jedna ze strof brzmiała:

Aż oto w Jego ślad
Pierwszy towarzysz, pierwszy brat
Bieży z ofiarą i ducha i ciała
(Potęga piekielna w posadach zadrżała!)

Warto zauważyć, że Karolina określa się mianem towarzysza-brata, czyli
okazuje się być nie erotycznym partnerem, ale partnerem przede wszystkim
emocjonalnym, partnerem idei, a tylko z takim można stworzyć „duchową
spółkę chrześcijańską”. I tak właśnie — nie zaś poprzez pryzmat seksualny
— winny według Mistrza być postrzegane wszystkie kobiety w Kole.

Karolina Towiańska była nadzwyczaj lojalną partnerką, która na równi
z mężem umiała kierować (czy wręcz manipulować) umysłami sióstr i braci.
To ona opisała Mickiewiczowi swój sen dotyczący jego matki, chcąc w ten
sposób zachować wpływ na brata-wieszcza, jak nazywano poetę w Kole:

Śniła mi się matka brata Adama mówiąca z siłą nadzwyczajną: „Le-
żysz w odrętwieniu dawnym — żądania dążenia nie masz; spusz-
czasz się na przecknienie się z okazji czynu w przyszłości, ale tego
nie doczekasz. Zawołanie Pańskie jest bliskie, a ratuj się. Utraciłeś
tu wiele, pozostaje tylko trzy dni. Drgnąłeś w egzaltacji do twej
misji, dałeś krok i strupiałeś4.

2 Nab. II 1/14
3 Nab. II 1/10
4 K. Górski: Mickiewicz i Towiański. Warszawa 1986, s 100.



160 POSTSCRIPTUM 2002 · 4 (44)

I aby nie pozostawić wierzącemu w sny i wróżby Mickiewiczowi żad-
nych wątpliwości co do znaczenia takiego snu, pozwala sobie na jedno-
znaczny komentarz: „Czułam, że zawołanie pańskie znaczyło śmierć brata Ada-
ma; prócz dnia dzisiejszego śniło mi się trzy razy, że brat Adam tu umierał”.

Ona również, Karolina (a także Anna Guttowa) poprzez listy, zapewnia-
jąc o wspólnocie ducha, starała się zachować wpływ na Celinę i przywiązać
ją do Koła, uczynić wsparcie Koła niezbędnym:

Dziękujemy tobie siostro za ufność twoją dla nas, odpowiemy to-
bie na twój wszelki wyzyw, na wszelkie czucie twoje, znajdziesz
w nas w każdej chwili na drodze, którąś przyjęła, wierne siostry,
wierne sługi, wierne przez miłość sprawy świętej5.

Te pełne wsparcia słowa nie mogły nie wzruszać zagubionej we własnym
małżeństwie i we własnej osobowości żony Mickiewicza i należy sądzić, iż
właśnie poczucie jedności (ale jakimi obwarowane warunkami!: „wierne przez
miłość sprawy świętej”) w dużej mierze pomogło wrócić jej do zdrowia.

Poza próbami oddziaływania na Koło poprzez listy Karolina Towiańska
chwytała się sposobów bezdyskusyjnych i ostatecznych, a typowo kobie-
cych. Gdy brakło jej argumentów w spornych sytuacjach, potrafiła reago-
wać w sposób, na który brak logicznej „odpowiedzi” — histerią i spazmami
(na przykład w sprawie Ksawery Deybel), a Towiański uważał to za dowód
słusznego oburzenia („Anna i Karolina po odczytaniu tych listów dostały
cielesnych boleści”6).

Małżeństwo Towiańskich było postrzegane w Kole jako święte, idealne,
było wzorcem dla innych. Prawdopodobnie z tego tytułu Towiański mógł
się stać także doradcą w kłopotach nie tylko zresztą małżeńskich, ale w ogóle
w kłopotach z kobietami — a z takimi problemami nader często zwracali się
doń i bracia, i siostry, o czym świadczy szereg not, które się zachowały. Są
to np. Wyjątki z rozmowy z Marcelim D.: „Uczyniłem Towiańskiemu wylew
o przeciwnościach, jakich doznaję wobec niewiast i dałem kilka zapytań ty-
czących się stosunku mężczyzny z niewiastą”7; Wyjątek z rozmowy z Zyg-
muntem A.: „Wynurzyłem się o ciężkiej przeciwności, której doświadczam
z powodu trapienia magnetycznego, to jest myśli nieczystych napastujących
mię mimo mojej woli”8 i wiele innych tego typu rozmów. Przede wszystkim
zaś jest to szereg not sporządzonych przez oboje małżonków Nabielaków,

5 Nab. I 4/20.
6 K. Górski: Mickiewicz i Towiański..., s. 133.
7 Pisma Andrzeja Towiańskiego. T. II, cz. 2. Turyn 1882, s. 314.
8 Pisma Andrzeja Towiańskiego..., s. 318.
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sług sprawy Koła; not, których odpisy znajdują się w archiwum rodziny
Begey w Bibliotece Królewskiej w Turynie.

Ludwik Nabielak był Polakiem, Zofia — Francuzką. Już choćby z tego
powodu istniały między nimi rozbieżności kulturowe, które stały się jednym
ze źródeł problemów. Czym bowiem zawiniła siostra Zofia? Oddajmy głos
jej mężowi, który tymi słowy zwierzał się Mistrzowi:

Przytoczyłem niektóre szczegóły chwil jej niedobrych, jako to: do-
tkliwość na czynione przedstawienia, popęd wielki do uniewinnia-
nia się, choć jej nikt nie oskarża, że przedstawienia łagodne nie robią
na niej wrażenia, czynione w mocniejszym tonie drażnią ją, do cierp-
kości i twardości przywodzą. W rozmowie odbieganie od przed-
miotów, widzenie tylko swojego, niebranie interesu brata, stawia-
nie swojego widzenia bezwzględnie, wynoszenie prawdy bez za-
stanowienia (...), niewidzenie w jedności drogi swojej i jakiegokol-
wiek przedmiotu, budzenie w sobie życia czyli raczej ożywianie
się gorączkowe nienaturalne9.

Wydaje się, że Zofia Nabielakowa była kobietą pełną francuskiej lekko-
ści, która nie miała tak poważnego stosunku do życia jak jej surowy mąż
i że stąd wynikały nieporozumienia. Mimo to jednak Nabielak nie stawia żo-
nie wyłącznie zarzutów i wymagań, przeciwnie, stara się wpłynąć na nią po-
przez rozmowę, poprzez analizę sytuacji:

Mając uwagę obróconą na to, aby w obchodzeniu się z siostrą
w Chrystusie a towarzyszką żywota nie grzeszyć tonem surowym,
absolutnym, twardym, nie chciałbym z drugiej strony zawinić wo-
bec niej zbytnią łagodnością i pobłażaniem, co również byłoby zbo-
czeniem z obowiązku mojego, jak postępowanie przeciwne10.

Towiański, uważając małżeństwo za spółkę, w której najważniejsze jest
porozumienie ducha małżonków, radzi spokój i wyrozumiałość, ale równo-
cześnie konsekwencję w postępowaniu z żoną.

Z urzędu twego jako mąż, podawać masz siostrze Zofii ideę zasto-
sowaną do okoliczności, wydaną w tonie należnym, z godnością
i uszanowaniem, (...) w miłości dla ducha bratniego niewiasty11.

9 Nab. II 1/9.
10 Nab. II 1/9.
11 Nab. II 1/9.
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Uważa jednocześnie, że mężczyzna musi dawać podporę kobiecie i jego
obarcza odpowiedzialnością za to, jakim partnerem jest kobieta w małżeń-
stwie.

Masz podany ideał męża chrześcijańskiego tej Spółki, dostrajaj się
do tego ideału. Niewiasta naznaczona mężowi od Boga na gwiazdę
jest nią zawsze, ale jest czarną albo jasną. Jasną gwiazdę trzeba
zasłużyć staniem na stanowisku. Jedno i drugie od męża zależy
w miarę drogi, jaką bierze. Mąż powinien czuwać bez przestanku,
jaką gwiazdą jest jego żona, bo nic pewnego nie ma12.

Kiedy zaś Zofia zwróciła się do niego z prośbą o radę, zarzucał jej zbyt-
nią lekkość „francuską” i wskazując drogę postępowania, podkreślał, by
zbytnią odpowiedzialnością nie obarczała męża: „Otóż strzeż się, byś teraz
nie wpadła w niewolę, nie wkładała siebie cała na niego”. Tłumaczył to prze-
konaniem, cytowanym już wcześniej, iż „w tej epoce kobieta wezwana do
równości, do wolności, do spółki, do towarzyszenia mężowi”, co wydaje
się zdaniem kluczowym (jak również i to, że „obowiązki są wspólne”) obra-
zuje bowiem, jak Towiański widział małżeństwo — jako związek partnerski,
gdzie dzieli się odpowiedzialność, a to z małżonków, które jest na wyższym
poziomie rozwoju ducha, ma za zadanie uczynić z drugiego równego part-
nera. Czy można by więc uznać ideę małżeństwa Towiańskiego za zbliżoną
do nowoczesnego związku partnerskiego?

Z tego punktu widzenia spotkania z Mistrzem i rozmowy o kłopotach
małżeńskich można postrzegać w kategoriach dzisiejszych porad psycholo-
gicznych, spisane zaś noty za równorzędne współczesnym poradnikom, tak
niezwykle popularnym obecnie na rynku wydawniczym. I niewykluczone,
że to wsparcie, rada, wedle której można było konstruować swe życie, prze-
rzucając niejako odpowiedzialność za swe decyzje na Towiańskiego, tłuma-
czenie ich wyższymi planami Boga, lotami ducha — właśnie to poczucie po-
wodowało, że nie tylko kobiety chętnie otwierały się przed Mistrzem, zwie-
rzały się ze swych problemów, a tym samy dawały Towiańskiemu (i w ogóle
braciom w Kole) możliwość ingerencji w sprawy prywatne i kierowania
swym życiem. Fakt ten potwierdza tezę wielu badaczy, że Andrzej Towiań-
ski był osobą, którą dziś nazwalibyśmy doskonałym psychologiem, umiał
sprowokować ludzi do zwierzeń, a oni chcieli, by udzielał im rad i kierował
ich życiowymi wyborami. Towiański umiał w lot zrozumieć, na czym polegał
problem brata czy siostry i wyjść niejako naprzeciw zagubionemu. Najdo-

12 Nab. II 1/9.
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bitniej o jego możliwościach świadczą przykłady, które podawał, by zobra-
zować zarówno sytuację, w jakiej delikwent się znalazł, jak i drogę rozwiąza-
nia problemu. Te proste (czasem aż zabawne w swej prostocie) porównania
powodowały, że obraz własnej drogi życiowej, przemian i „lotów” ducha sta-
wał się — zwłaszcza dla kobiet — łatwiejszy do zrozumienia i zaakceptowa-
nia, szczególnie w obliczu zawiłego języka, poprzez który Towiański wyra-
żał swą filozofię. A tymczasem korzystał z nader dosadnych przykładów:

Wchodzisz do towarzystwa, zastajesz toczącą się ważną rozmowę
(...). Na ustroniu postrzegasz pannę, niewinną, łagodną, czułą, jed-
nym słowem anioł z postaci. Nie bierze udziału w rozmowie, nie
wie nawet o czem rozmawiają, bo zajęta swoimi marzeniami, swo-
im lotem. Nikt nie pomyśli, żeby w tych marzeniach było co złe-
go, a jednak w tej chwili rozstrzygają się losy całego jej życia. (...)
Oto po pewnym czasie wydarza się, że wchodzi tam jakiś Jego-
mość, rzucił okiem na pannę, ta poznaje w nim swojego pana, do
którego się egzaltowała, nie wiedząc o tym, i od tego momentu za-
czyna się dla niej szereg najsmutniejszych wypadków; opuszcza
dom rodzicielski, brudzi się, przechodzi przez wszystkie stopnie
kału, nieszczęścia. A jak powiadam, nikt się nie domyślał tego, że
chwila tak niewinnych na pozór marzeń decydowała o całym bez-
drożu, jakie przebiegła. Dopiero kiedyś po długim czasie (...) po-
słyszy taką rozmowę, na którą nie zważała w owym czasie, przy-
pomni ją sobie, pozna gdzie był początek jej nieszczęść13.

Towiański gloryfikował małżeństwo jako idealną spółkę chrześcijańską,
ale mimo to nie uniknął oskarżenia, że w jego Kole panuje „wspólnota ko-
biet”. Skąd taki wniosek? Zapewne z dwu powodów. Przede wszystkim dla-
tego, że do Koła przyjmowano kobiety i traktowano je na równi z braćmi,
co już samo w sobie nie było powszechne w ówczesnym społeczeństwie,
oraz co już stanowi aspekt bardziej intymny, sprawa Ksawery Deybel, któ-
rej istnienie w życiu Mickiewicza, mocno zatajane przez wszystkie lata przez
dzieci poety, po raz pierwszy odkrył Boy-Żeleński w latach trzydziestych.

Ksawera była osobą swobodną, dziś powiedzielibyśmy wyzwoloną, miała
odwagę głoszenia swych poglądów i już to ją wyróżniało wśród kobiet
w ogóle i w Kole. Wydaje się, że jej swoboda imponowała braciom; podzi-
wiali ją. Przybyła do Paryża, by uczyć się muzyki, ale wkrótce to zaniedbała
i wprowadziła się do domu Mickiewicza jako nauczycielka jego dzieci; miała
się stać pomocą Celinie, a okazała się jej przekleństwem.

13 Nab. II 1/9.
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Podobno nie była piękna. „Mała Deybelka”, jak napisał o niej Słowacki,
ironizując na temat jej flirtów, miała jednak w oczach coś niepokojącego, co
powodowało, że sam Towiański mówił: „Z siostrą Ksawerą kiedy mówiłem,
to miała oczy zakryte; inaczej z nią widzieć się nie mogłem!”14.

Wydaje się również, że pod jej urokiem był mąż Anny, Fredynand Gutt
i z tego powodu siostry Anna i Karolina doznawały aż „boleści fizycznych”.
Również inni bracia (na przykład Seweryn Pilchowski, który później zdradził
Koło, roztrwaniając zebrane pośród braci pieniądze) nie potrafili oprzeć się
jej niepokojącemu „magnetyzmowi”, jak określał to później Towański, czyniąc
z tego faktu pierwszy i podstawowy zarzut w stosunku do Ksawery.

Początkowo, jak należy sądzić, panowała miedzy Celiną i Ksawerą zgo-
da. Żona Mickiewicza miała wszakże rzeczywisty powód do niechęci póź-
niej: Ksawera nie tylko nawiązała romans z poetą, ale stała się jego praw-
dziwą duchową siostrą, wybranką w duchu chrześcijańskim; to z nią dzielił
się przemyśleniami i wrażeniami, pozostawiając żonę samą. To ona, Ksawe-
ra, okazała się równorzędną partnerką Brata Wieszcza, nie zaś Celina, legal-
na żona, która i bez kochanek męża nie umiała sobie poradzić ze swą rolą
u jego boku. To z nią, ukochaną z wyboru, tworzył Mickiewicz „duchową
jedność chrześcijańską”, stanowili taki związek, jakiego oczekiwał od związku
dwojga ludzi Towiański. Celina pozostała poza nawiasem. Taka sytuacja mu-
siała budzić w niej poczucie zagrożenia i stąd wynikały, jak się wydaje, póź-
niejsze niesnaski między kobietami, zwłaszcza, że Ksawera dawała odczuć
żonie Mickiewicza swoją duchową wyższość. Tarcia między nimi wpływały
zarówno na stosunki małżonków, jak i na stosunki w Kole, do którego wszy-
scy należeli. Przede wszystkim Ksawera miała niezwykle silną pozycję w Kole
ze względu na szczególnie bliskie kontakty z Mistrzem, który musiał cenić
ją wysoko, skoro powierzył jej niemal szpiegowską misję — w domu Mic-
kiewicza została bowiem umieszczona na jego polecenie po to, by Towiań-
ski mógł poprzez nią zachować wpływ na poetę. Potem te relacje się zmie-
niły, gdyż Ksawera, nawiązawszy romans z Mickiewiczem (ich związek trwał
około dziesięciu lat!), „wpadła w mąt” i Mistrz nie miał już do niej zaufania
i wyrzucał jej stosunek z poetą:

Ogień ducha twojego bez karbów na swawolą ducha, w duchu i ziemi
puszczony – prawa ducha i ziemi podeptane. Ślub twój w duchu
twym i w ziemi twej zgwałcony. Niewinność twa w duchu i w ziemi
utracona. Duch skalany (...) w ofierze od Boga wymaganej nie sta-
nął; Naznaczona Sługa Boża (...) w pętach pod mocą złego w za-

14 K. Górski: Mickiewicz i Towiański..., s. 133.
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klęciu w urzędzie swym do ratunku nie stanęła; cechy zwierzęce
w śmierci ducha swojego jawiła — piekło w triumfie było!15

Ciężkie to słowa, rzucone na papier w roku 1845, to znaczy wówczas,
gdy związek Ksawery i Adama trwał już od około trzech lat. Musiał wszak-
że Mistrz mimo to nadal ulegać silnej osobowości Ksawery, gdyż w dalszej
części listu wskazuje jej drogę uzdrowienia, licząc na to, że pozostanie w Kole
i ona, i Mickiewicz, którego potrzebował, a z którym już wówczas dochodzi-
ło do rozdźwięków nie tak istotnych — na razie na tle kontaktów z panną
Deybel (Towiański żądał, by poeta usunął ją ze swego domu, Mickiewicz
jednak zatrzymał ją) — a wkrótce o wiele poważniejszych, co doprowadziło
w efekcie do zupełnego odcięcia się Mickiewicza od Mistrza.

Ksawera, Celina, Karolina, Anna, Zofia oraz inne siostry w Kole — to
kobiety, które nie stanowiły wśród Towiańczyków jedynie obiektu margi-
nalnego zainteresowania. Były ważnymi członkami grupy, partnerkami, ma-
jącymi wydatny wpływ na duchowy rozwój swych mężów i braci. Niektóre
z nich kształtowały relacje w Kole poprzez swoją pozycję (Karolina, Anna)
lub dzięki swemu magnetycznemu urokowi (Ksawera). Niektóre, jak Celina,
w istotny (choć dość bierny) sposób przyczyniły się do pozyskiwania no-
wych członków. Obecność ich wszystkich budziła często skrajne emocje —
a co za tym idzie konflikty — i wpływała na opinię o Kole wśród emigracji,
gdyż dopuszczenie niewiast do grupy, w której zdecydowanie przeważali
mężczyźni i równorzędne ich traktowanie stanowiło novum w tej epoce. Ko-
biety okazały się więc wśród Towiańczyków może niezupełnie motorem
zdarzeń, ale na pewno istotnym elementem układu, jaki zaistniał zarówno
wewnątrz Koła, jak i na zewnątrz, poza nim, w opinii komentatorów tego
zjawiska — ówczesnych i współczesnych.

Agnieszka Szol — doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Szkole Ję-
zyka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Pracę doktorską poświę-
ciła twórczości Magdaleny Samozwaniec. W roku akademickim 2001/2002
przebywała na stażu na Uniwersytecie w Turynie. Jest członkiem Grupy
Roboczej ds. Testów Certyfikatowych Komisji ds. Certyfikacji Znajomo-
ści Języka Polskiego jako Obcego MENiS.

15 Nab. I 3/4.
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RECENZJERECENZJE

Sonety krymskie po hiszpañsku
Adam Mickiewicz: Sonetos de Crimea. Traducción y nota de
Vicente Tortajada. Editorial Renacimiento, Sevilla 2000.

Me he lanzado a la bruma de océanos sin agua,
por sus hierbas mi carro navega como en mar;
y hendiendo floraciones, mecido en su oleaje,
evito las cardenchas de islotes de coral.

Jeśli w słowach tej hiszpańskiej strofy czytelnik odnajduje jakieś znajo-
me tony, to intuicja rzeczywiście go nie zawodzi. Tytuł mówi zresztą już
wszystko — Las estepas de Akerman to oczywiście znane każdemu od naj-
młodszych lat Stepy Akermańskie Adama Mickiewicza, tyle że w hiszpań-
skim przekładzie. Warto odnotować ten skromny z pozoru, ale wydany z bi-
bliofilską troskliwością tomik, przynoszący pierwszy hiszpański przekład ca-
łości cyklu Sonetów krymskich Mickiewicza.

Wypada cieszyć się z tego, iż przekładu doczekała się kolejna perełka ze
skarbnicy polskiej literatury romantycznej, o której hermetyczności i nie-
przekładalności na inne języki zapewniano u nas nieraz, rozgrzeszając się
w ten sposób z góry z zaniechań jej promocji w świecie. Wydaje się to tym
ważniejsze, że chodzi o język hiszpański, a więc obok angielskiego najważ-
niejszy chyba dziś język naszych obszarów cywilizacyjnych. A z przekłada-
mi tymi nie jest dotychczas najlepiej — twórczość Mickiewicza znana jest
w hiszpańskich przekładach tylko fragmentarycznie. Co prawda jeszcze
w 1885 przetłumaczony został przez Leona Medinę Pan Tadeusz, ale dopie-
ro ponad wiek później, bo w 1994 r. w przekładzie Joaquina Poch Elio wyda-
no Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego, które też, jak widać, udało
się przyswoić za Pirenejami, choć dzieło to z pewnością zaliczyć trzeba do
szczególnie mocno tkwiących w specyfice historycznej i mentalnej polskie-
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go romantyzmu. A jednak i w tym przypadku hiszpański czytelnik znaleźć
może w księgach Mickiewicza wyraźną dozę uniwersalizmu, której my, za-
patrzeni w bardzo konkretne konteksty tych utworów, zwykle nie potrafimy
dojrzeć. W przypadku Sonetów krymskich uniwersalizm ten wydaje się zresz-
tą czymś oczywistym.

Tłumaczenia podjął się hiszpański poeta, urodzony w 1952 r. w Sewilli,
Vicente Tortajada, autor m.in. tomów wierszy Pabellones i Esplendor oraz
powieści Flor de cananas. Ważne, iż Sonety krymskie wydane zostały
w wersji dwujęzycznej, a więc hiszpański przekład może zostać od razu przez
czytelnika znającego w jakimś stopniu język polski skonfrontowany z ory-
ginałem. Podkreślić trzeba także, iż wydany został on jako szósty z kolei
tom bibliofilskiej serii Colección Traducciones sewilskiego wydawnictwa
„Renacimiento” w znakomitym towarzystwie. Poprzednikami Mickiewicza
w tej serii byli bowiem Rudyard Kipling, Joan Margarit, Isidore Ducasse
(Lautréamont), D. H. Lawrence i Arthur Rimbaud (w tłumaczeniu Mario Var-
gasa Llosy).

Tłumaczenie Tortajady dokonane zostało z pietyzmem dla oryginału, je-
dnocześnie z troską o czytelnika, który po przekład ten sięga już w XXI
wieku. Stąd też dbałość o to, aby zachowując niepowtarzalny koloryt wier-
szy romantycznego poety, oddać je językiem czytelnym dla współczesnego
odbiorcy. Oczywiście nie sposób zachować w przekładzie wszystkich walo-
rów oryginału — np. eksponowane przez Mickiewicza orientalizmy języko-
we w hiszpańskim przekładzie nie zostały na ogół zachowane, ale ów szcze-
gólny klimat krajobrazowy i kulturowy Orientu oddziaływa tu przecież na
czytelnika nie mniej niż w oryginale. Zresztą klimaty Orientu są dla odbior-
cy hiszpańskiego doświadczeniem bliskim, choć rzecz jasna inne niż w Pol-
sce budzą tu skojarzenia.

Poważna trudność, z jaką znakomicie poradził sobie tłumacz, to odmien-
ność systemów wersyfikacyjnych w poezji polskiej i hiszpańskiej, zmusza-
jąca do szukania ekwiwalentnych form zgodnych z tradycją hiszpańskiej po-
ezji romantycznej.

W recenzji zamieszczonej w dzienniku „El Norte de Castilla” z 19 lutego
2001 r. Alfredo Valenzuela podkreśla, iż Sonety krymskie uważane są za jed-
no ze szczytowych osiągnięć europejskiej poezji romantycznej. Stwierdza
także, że Mickiewiczowskie Dziady to „dzieło o wyjątkowej sile poetyckiej,
które umieścić trzeba wśród najważniejszych dzieł romantyzmu europejskie-
go”. Powołuje się także na Paula van Tieghema, który w swojej Historii
Literatury Europejskiej nazwał Pana Tadeusza „najpiękniejszą nowożytną
epopeją narodową” i stawia Mickiewicza ponad Puszkinem i Lamartinem.
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Przekład Sonetów krymskich opatrzony został przez tłumacza wstępem
oraz chronologią życia i twórczości Mickiewicza. Znaleźć tu można niestety
szereg informacji nieścisłych czy wręcz mylących, ale zarzuty, jakie w związku
z tym można by formułować, poloniści kierować muszą do siebie. Jeśli bo-
wiem nawet niektóre dane biograficzne dotyczące polskiego poety są błęd-
ne, to znaczy to po prostu, iż brak w odpowiednich źródłach obcojęzycz-
nych rzetelnych opracowań na temat polskich twórców. A przyczyną jest
chyba właśnie to, że poloniści uwierzyli z góry, iż polska literatura jest z na-
tury nieprzekładalna, hermetyczna i nie może trafić do obcojęzycznego czy-
telnika. Przekład Sonetów krymskich zadaje kłam takiemu tokowi myślenia
i zachęca do podejmowania kolejnych prób, zarówno przez tłumaczy, jak i li-
teraturoznawców.

Jacek Lyszczyna



169POSTSCRIPTUM 2002 · 4 (44)

Obcojêzyczne przek³ady Pana Tadeusza
E. Teodorowicz-Hellman: „Pan Tadeusz” w szwedzkich prze-
kładach. Izabelin 2001.
E. Sławkowa, J. Warchoł: Współczesne przekłady utworów Mic-
kiewicza (studia kulturowo-literackie). Katowice 2000.
J. Żurawska: Między Gryzeldą a Grażyną. Studia i szkice pol-
sko-włoskie. Katowice 2002.

Sztuka przekładu należy do najtrudniejszych. Tłumacz staje nie tylko
przed koniecznością nadania obcojęzycznemu tekstowi nowego językowe-
go kształtu, zmaga się nie tylko z materią leksykalną i zawiłościami gramaty-
ki, odzwierciedlającymi krańcowo często różne sposoby myślenia, zostaje
on także uwikłany w dialog dwóch różnych kultur, a efekt jego pracy nie
może zdradzać kultury, w której osadzony został tekst oryginału, ale z ko-
nieczności uwikłany jest też w kulturę, w której przełożony tekst ma odtąd
egzystować. O zawiłościach sztuki przekładu i o tym, jak indywidualne de-
cyzje tłumaczy wpływają na odczytanie jednego z najważniejszych polskich
tekstów — Pana Tadeusza Adama Mickiewicza — pisały Ewa Teodorowicz-
Hellman, Ewa Sławkowa i Jadwiga Warchoł oraz Jolanta Żurawska.

Ewa Teodorowicz-Hellman w książce „Pan Tadeusz” w szwedzkich prze-
kładach analizuje trzy przekłady poematu na język szwedzki przede wszyst-
kim pod kątem wpływu na interpretację utworu różnych strategii przyjętych
przez każdego z tłumaczy. Autorka zwraca uwagę, że szwedzkie przekłady
uwypuklają często problemy, które na gruncie polskiej tradycji interpreta-
cyjnej uznawane są zazwyczaj za drugorzędne lub całkiem nieistotne. W jej
ujęciu analiza przekładu nie ogranicza się do wyliczenia odchyleń od tekstu
oryginalnego, nieścisłości, czy przeciwnie, trafnych i pomysłowych rozwią-
zań zastosowanych przez tłumaczy. Analiza taka jest bowiem każdorazowo
wstępem do ukazania różnic w tradycji literackiej i kulturowej, które deter-
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minują z jednej strony zachowanie tłumaczy, z drugiej zaś reakcje czytelni-
ków. Z badań Ewy Teodorowicz-Hellman wynika, że forma gatunkowa Pana
Tadeusza nie wzbudza na gruncie szwedzkim żadnych wątpliwości — w li-
teraturze szwedzkiej Pan Tadeusz funkcjonuje nieodmiennie jako epos. Tej
klasyfikacji gatunkowej, a ściślej sympatii, jaką darzą Szwedzi tę formę, za-
wdzięcza dzieło Mickiewicza życzliwe przyjęcie. Zainteresowanie odbiorców
budził bowiem nie tylko specyficznie polski charakter tego utworu, ency-
klopedia szczegółów obyczajowych czy kulinarnych, ale też jego przyna-
leżność do rzędu najwybitniejszych eposów europejskich. Swoją szwedzką
karierę rozpoczynał więc Pan Tadeusz jako arcydzieło literatury europejskiej.
Jednocześnie tak ważny w polskiej tradycji interpretacyjnej wymiar patrio-
tyczny i narodowy bardzo rzadko pojawiał się w szwedzkich odczytaniach
utworu. Na interpretację taką, jak wyjaśnia autorka, musiał wpłynąć fakt, że
Pan Tadeusz ukazywał się w przekładach bez Epilogu, nic więc dziwnego,
że funkcjonował jedynie jako realistyczny poemat z życia Litwy. Porównu-
jąc kolejne przekłady, Ewa Teodorowicz-Hellman stara się również zazna-
czyć przemiany w postrzeganiu tego poematu w szwedzkiej tradycji literac-
kiej. Droga wiodąca od przekładu oddającego wiernie polski trzynastozgło-
skowiec, poprzez tłumaczenie prozą aż do szwedzkiego heksametru, odzwier-
ciedla jednocześnie przejście od postrzegania tego utworu jedynie w kate-
goriach pięknego, ale bardzo egzotycznego tekstu, po dzieło odbierane jako
swojskie. Książka Ewy Teodorowicz-Hellman w interesujący sposób śledzi
i komentuje napięcia pomiędzy dwiema kulturami i odmiennymi tradycjami
literackimi, które spotykają się w momencie dokonywania przekładu. Elemen-
ty szczególnie podatne na takie napięcia to nazwy własne, szlachecka no-
menklatura, formy grzecznościowe, nazwy potraw i napojów. Autorka oma-
wia strategie tłumaczy, którzy zmuszeni byli dokonać wyboru pomiędzy lo-
kalnym, ale bardzo dla Szwedów egzotycznym kolorytem, a wpisaniem sen-
sów tekstu w kulturę bliższą odbiorcy, czyniąc tekst bardziej zrozumiałym,
ale mniej „polskim”. Badaczka kładzie nacisk na wyjaśnienie problemów, na
które napotyka tłumacz i czytelnik szwedzki, a nie na ocenę samych prze-
kładów. Dzięki temu książka ma wartość nie tylko jako studium strategii tłu-
maczeniowych, ale także uzupełnienie wiedzy na temat polskiego tekstu Pa-
na Tadeusza. Uświadamiając inne możliwe perspektywy, książka wpływa je-
dnocześnie na nasze postrzeganie jednego z najważniejszych (i chętnie in-
terpretowanych) utworów polskich.

O tłumaczeniach Pana Tadeusza piszą także Ewa Sławkowa i Jadwiga
Warchoł w pracy pt. Współczesne przekłady utworów Mickiewicza (stu-
dia kulturowo-literackie). Także i w tym przypadku analiza obcojęzycznych
(angielskich i francuskich) wersji tekstu bierze pod uwagę swoisty dialog
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kultur, pokazując, na ile tekst tłumaczony potwierdza tradycję literacką,
w którą dzięki przekładowi ma się wpisać, narusza, wzbogaca ją lub polemi-
zuje z nią. Analizy przekładów zmierzają więc do odtworzenia owego dialo-
gu (i jego konsekwencji) na gruncie francuskiej, angielskiej i amerykańskiej
tradycji kulturowej. Największą trudność sprawia kategoria ojczyzny odle-
głej zarówno przestrzennie, jak i czasowo. Jest to doświadczenie obce od-
biorcom z krajów o stabilnej i niezależnej państwowości, stąd trudno je od-
dać w tekście przekładanym i trudno je z takiego tekstu wyczytać. Efekt
pracy tłumacza ujawnia także stopień jego wtajemniczenia w język i kulturę,
która umożliwiła powstanie oryginalnego tekstu. Poszukując odpowiedzi na
to pytanie, autorki poddają wnikliwej analizie przekład VII księgi pod tytu-
łem Rada. Zestawienie to wskazuje w wersji Roberta Bourgeois elementy
oświeceniowej tradycji ładu i uporządkowania, które w znacznie większym
stopniu właściwe są francuskiej tradycji literackiej niż pozwala sądzić tekst
Pana Tadeusza. Autorki stawiają istotne pytania dotyczące najtrudniejszych
kwestii związanych z przekładem polskiego arcydzieła. Należy do nich pro-
blem możliwości (i strategii prowadzącej do) zachowania w przekładzie war-
stwy humorystycznej dzieła. Poddając krytycznej analizie różne strategie po-
szczególnych tłumaczy, autorki wyodrębniają najskuteczniejsze ich zdaniem
metody. W książce Ewy Sławkowej i Jadwigi Warchoł znaleźć można także
analizy przekładów innych utworów Mickiewicza — Sonetów krymskich
i (stanowiących największe wyzwanie) Dziadów części III. Książka dostar-
cza informacji na temat samego procesu tłumaczenia, który w analizach au-
torek ujawnia zawsze nie tylko swój językowy, ale też literacki i kulturowy
wymiar. Ewa Sławkowa i Jadwiga Warchoł uświadamiają, że francuskie i an-
gielskie przekłady nie są niczym innym niż francuskimi i angielskimi inter-
pretacjami dokonanymi przez poszczególnych tłumaczy. Książka poświęco-
na współczesnym przekładom utworów Mickiewicza jest więc interesująca za-
równo z punktu widzenia teorii tłumaczenia, jak i praktyki interpretacyjnej.

Problematyce przekładu poświęca także jeden z rozdziałów swojej książ-
ki Między Gryzeldą a Grażyną. Studia i szkice polsko-włoskie Jolanta Żu-
rawska. Zgodnie z tytułową zapowiedzią książka ta ma odmienny charakter
niż omawiane dotychczas, nie skupia się bowiem na specyfice pracy tłuma-
cza, jego strategiach i warsztacie, włoskie przekłady Pana Tadeusza są tu-
taj jedynie kolejnym aspektem związków pomiędzy literaturą polską i wło-
ską, a także dowodem na żywe zainteresowanie Włochów postacią i twór-
czością Mickiewicza. Autorka przybliża czytelnikowi historię przekładów Pa-
na Tadeusza na język włoski, każdy przekład opatrując krótką charaktery-
styką. Najwięcej uwagi poświęca jednak pierwszemu anonimowemu tłuma-
czeniu, którego autorstwo — zgodnie z tradycją — przypisywane było poe-
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cie i kompozytorowi Arrigo Boito. Analiza tego tłumaczenia, zmian i prze-
sunięć dokonanych przez jego autora odsyła do francuskiego przekładu Kry-
styna Ostrowskiego. Porównując tym razem trzy wersje Inwokacji — ory-
ginalną polską, francuską Ostrowskiego i włoską — Żurawska wyklucza au-
torstwo Boita. Analiza błędów i uchybień względem tekstu oryginalnego
tym razem wynika jednak nie z różnic kulturowych czy literackich, ale z nie-
dostatecznej znajomości języka polskiego (w przypadku Krystyna Ostrow-
skiego) i francuskiego (w przypadku wzorującego się na nim autora anoni-
mowego).

Prace poświęcone przekładom Pana Tadeusza dowodzą nie tylko zain-
teresowania tym utworem Mickiewicza (współcześnie i w przeszłości). Zwra-
cają one także uwagę, iż tłumaczenia nieuchronnie przekształcają dobrze nam
znany tekst, dokonując w zasadzie jego interpretacji. Pomijając oczywiste
błędy, które są wynikiem pomyłek tłumaczy, stajemy przed faktem dostoso-
wania się tekstu polskiego do tradycji literackiej i kultury kraju, na którego
język przekład jest dokonywany. Te przesunięcia są istotne szczególnie dla
nas — rodzimych odbiorców Pana Tadeusza — ujawniają bowiem te wy-
miary dzieła, na które w przeciwnym wypadku nie zwrócilibyśmy uwagi, zmu-
szają nas do dostrzeżenia lub dowartościowania innej perspektywy czytel-
niczej. Analiza porównawcza tekstu oryginalnego i jego obcojęzycznych
wersji w najbardziej bezpośredni sposób wzbogaca więc naszą wiedzę o da-
nym utworze. Pozwala jednocześnie dostrzec elementy uniwersalne, które
funkcjonują i są zrozumiałe na gruncie różnych kultur, a także te specyficz-
nie polskie, nieprzekładalne (lub przekładalne tylko częściowo) na języki
i kultury obce. Lektura książek Ewy Teodorowicz-Hellman oraz Ewy Sław-
kowej i Janiny Warchoł poucza bowiem, że problem nieprzekładalności w ta-
kim samym stopniu dotyczy różnic językowych, co kulturowych czy lite-
rackich.

Autorki wszystkich wspomnianych prac wybrały do analizy dzieło, któ-
re w powszechnym odczuciu jest trudne do przełożenia na języki obce. Opo-
wiadanie o Soplicowskim „centrum polskości” po szwedzku, angielsku, fran-
cusku czy włosku może się przecież wydawać zadaniem karkołomnym. Tłu-
macze zdecydowali się na zastosowanie (z różnym skutkiem) rozmaitych stra-
tegii i zabiegów mających uprzystępnić obcojęzycznemu czytelnikowi jeden
z najważniejszych polskich utworów, nie odbierając mu jego specyficznego
charakteru. Wszystkie one zdają się dowodzić słuszności przekonania, wyra-
żonego przez Ewę Sławkową i Jadwigę Warchoł w zakończeniu ich książki,
o chęci zrozumienia Innego, otwarcia na obcą kulturę i odmienny do wła-
snego sposób myślenia i postrzegania świata.

Magdalena Bąk
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Romantyzm i Mickiewicz w opracowaniach
J. Lyszczyna: Leksykon przypomnień. Literatura polskiego ro-
mantyzmu. Warszawa 2002.
M. Piechota, J. Lyszczyna: Słownik Mickiewiczowski. Katowi-
ce 2000.
J.M. Rymkiewicz, D. Siwicka, A. Witkowska, M. Zielińska: Mic-
kiewicz. Encyklopedia. Warszawa 2001.

Romantyzm jest w dziejach literatury polskiej epoką wyjątkową ze wzglę-
du na swój czas trwania, jak również różnorodność dzieł literackich, które
miały duży wpływ na charakter późniejszej literatury. Powstała na jego te-
mat niezliczona ilość opracowań, zawierających omówienia i wskazówki in-
terpretacyjne. Na uwagę zasługują rozmaite słowniki, leksykony i encyklo-
pedie, które w zwięzły i przystępny sposób pozwalają uzupełnić bądź po-
głębić wiedzę z zakresu literatury romantycznej. Poświęcone są najczęściej
ogólnym zagadnieniom epoki oraz jej najważniejszym dziełom i ich autorom.
W ostatnich latach pojawiły się kolejne istotne pozycje, które wzbogacają
i ubarwiają spojrzenie na tę epokę.

Za przykład godny polecenia niech posłuży seria Leksykon przypomnień,
która proponuje niesłychanie wartościowy tom Literatura polskiego roman-
tyzmu napisany przez Jacka Lyszczynę. Opracowanie to przeznaczone jest
dla tych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę na temat literatury polskie-
go romantyzmu lub ją odświeżyć. Leksykon w żadnym wypadku nie może
zastąpić bezpośredniego obcowania z wielkimi dziełami romantycznymi, ale
w krótkim czasie umożliwia uporządkowanie wiedzy. Ta pozycja z całą pew-
nością spełnia taką funkcję. Hasła poświęcone dziełom literackim służą przy-
pomnieniu albo zachęceniu do ich lektury. Autor przybliża i objaśnia fakty
dotyczące epoki, zamieszcza rozbudowane noty biograficzne autorów wraz
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z okolicznościami powstania i wydania konkretnego utworu, podaje cha-
rakterystykę twórczości pisarza oraz określa rolę i miejsce dzieła oraz auto-
ra w epoce romantyzmu. Treść haseł ma charakter problemowy. Poszcze-
gólne dzieła służą szerszemu omówieniu zagadnień towarzyszących dane-
mu utworowi. Leksykon pozwala na ogólne zorientowanie się w najważniej-
szych dziełach, prądach literackich, poglądach filozoficznych oraz zapozna-
je ze znaczącymi twórcami literatury romantycznej, jak Adam Mickiewicz,
Juliusz Słowacki, Konstanty Gaszyński i inni. Omawiane są zarówno poje-
dyncze utwory (Pan Tadeusz, Kordian, Do Matki Polki), jak i szczególnie
istotne gatunki romantyczne (ballada, dramat romantyczny, gawęda). Au-
tor zwraca również uwagę na tło społeczno-polityczne epoki, przywołując
postacie z areny politycznej, np. Napoleona Bonaparte, Joachima Lelewela,
czy omawiając genezę i przebieg powstania listopadowego oraz jego wpływ
na kształtowanie się literatury polskiej. Uatrakcyjnienie haseł słownikowych
stanowi wprowadzenie towarzyskich i obyczajowych ciekawostek z życia
literackiego Warszawy oraz zamieszczenie fragmentów utworów literackich.

Autor — mając świadomość objętości podawanych haseł — zadbał
o szczegółową bibliografię, co z całą pewnością okaże się niezwykle boga-
tym źródłem informacji dla bardziej dociekliwych czytelników, oraz zamie-
ścił indeks haseł, autorów i utworów.

Dla tych, którzy szczególnie upodobali sobie twórczość Adama Mickie-
wicza, został napisany Słownik Mickiewiczowski autorstwa Marka Piecho-
ty i Jacka Lyszczyny. Słownik powstał w dwusetną rocznicę urodzin poety
i gromadzi materiał ściśle związany z życiem i twórczością Mickiewicza. Oma-
wia sieć powiązań towarzyskich i rodzinnych Mickiewicza, proponuje inter-
pretację najważniejszych utworów. Autorzy przybliżają typowe dla Mickie-
wicza słowa (takie, których nie znajdziemy w innych opracowaniach), meta-
fory i symbole, pojęcia gatunkowe oraz historycznoliterackie (np. ballada,
epopeja, oda). Każde hasło omawiane jest z perspektywy Mickiewiczow-
skiej, np. czym była dla Mickiewicza twórczość Friedricha Schillera. Słow-
nik napisany jest językiem żywym, barwnym i z humorem, co doskonale od-
daje osobowość i styl pisania wieszcza. Treść haseł utrzymana jest w tonie
osobistym, gdyż autorzy, będąc romantologami z zamiłowania, osobiście po-
znawali miejsca bezpośrednio związane z życiem Mickiewicza. Inną cechą,
która stanowi o odmienności tego słownika od pozostałych, jest odwróce-
nie tradycyjnego opisu postaci, których szukać należy pod pierwszą literą
imienia, a nie nazwiska. Pomysł ten nawiązuje także do sposobu podpisy-
wania przez Adama Mickiewicza swoich dzieł. Każde hasło opatrzone jest
bibliografią i odsyłaczami do innych haseł, co pozwala na pełniejszą pre-



175POSTSCRIPTUM 2002 · 4 (44)

zentację zagadnienia. Zatem lektura Słownika nie kończy się na odczytaniu
jednego hasła.

 Pozostając w kręgu Mickiewiczowskim, należy zaprezentować jeszcze
jedną pozycję, omawiającą jego twórczość. Jest to Mickiewicz. Encyklope-
dia napisana przez kilku autorów: Jarosława Marka Rymkiewicza, Dorotę Si-
wicką, Alinę Witkowską, Martę Zielińską. Autorzy z perspektywy własnych
doświadczeń badawczych opisują obraz Mickiewiczowskiego świata. En-
cyklopedia dzięki swobodnej narracji staje się opowieścią o wybitnym czło-
wieku i wydarzeniach, a nie suchą rejestracją faktów. Zachowuje przy tym
podstawowe zasady encyklopedyczne. Badacze starali się unikać interpre-
tacji, a tylko w koniecznych sytuacjach przytaczali niezbędne dla problemu
poglądy. Dane z biografii osób, w sposób pośredni lub bezpośredni zwią-
zanych z Mickiewiczem, nie są podawane szczegółowo, a jedynie wybiór-
czo. Hasła potwierdzają fakty z życia poety, jak również dodają nowe usta-
lenia, dotyczące zarówno jego życia, jak i twórczości. Zdarza się, że hasła
przekraczają encyklopedyczne objętości, ale tylko z uwagi na istotność pro-
blemu.

Autorzy podzielili zagadnienia na kilka grup. Obejmują one utwory au-
torstwa Mickiewicza, osoby, które miały z nim związek, opisują miejsca,
w których przebywał Mickiewicz. Odrębna grupa haseł to omówienia wszel-
kich przedsięwzięć i wydarzeń, w których uczestniczył poeta (np. Towarzy-
stwo Filomatów). Do haseł-niespodzianek należą te, które zdradzają sny Mic-
kiewicza, jego ulubione potrawy oraz cechy wyglądu. Encyklopedia może
służyć zarówno jako pomoc naukowa uczniom i studentom, jak również wy-
chodzi naprzeciw wymaganiom odbiorcy, czytającego dla przyjemności.

 Pozycje tu przedstawione są jednymi z najnowszych, które ukazały się
na rynku. Podejmują temat już szeroko omówiony, ale nadal zaskakują swo-
ją formą i pomysłami oraz potwierdzają żywe zainteresowanie epoką roman-
tyzmu.

Wioletta Hajduk-Gawron



176 POSTSCRIPTUM 2002 · 4 (44)

Lista lektur nieobowi¹zkowych
Spośród wielu istotnych publikacji poświęconych literaturze polskiego

romantyzmu nie sposób wybrać tych kilku bezspornie najważniejszych. Każ-
dy wybór jest z konieczności niedoskonały, na każdym mści się „brak”.
Chcąc jednak zaproponować Czytelnikom choć kilka tytułów, które pozwo-
lą przedłużyć romantyczną przygodę, zdecydowaliśmy się zaproponować ta-
ką subiektywną listę lektur, będącą jedynie zarysem wymagającym uzupeł-
nienia. O pomoc poprosiliśmy naszych Autorów: Jacka Lyszczynę, Macieja
i Barbarę Szargotów i Aleksandra Nawareckiego. A oto wynik naszych po-
szukiwań:

I. Opacki: „W środku niebokręga”. Poezja romantycznych przeło-
mów. Katowice 1995.

A. Witkowska, R. Przybylski: Romantyzm. Warszawa 1997.

A. Kowalczykowa: Dramat i teatr romantyczny. Warszawa 1997.

Cz. Zgorzelski: Obserwacje. Warszawa 1993.

P. Żbikowski: ...bolem śmiertelnym ściśnione mam serce: rozpacz
oświeconych u źródeł przełomu w poezji polskiej w latach 1793–
1805. Wrocław 1998.

A. Kurska: Fragment romantyczny. Wrocław 1989.

W. Okoń: Sztuki siostrzane. Malarstwo a literatura w Polsce dru-
giej połowy XIX wieku. Wybrane zagadnienia. Wrocław 1992.

A. Nawarecki: Pokrzywa. Chorzów–Sosnowiec 1996.

M. Stanisz: Wczesnoromantyczne spory o poezję. Kraków 1998.

POSTSCRIPTUMPOSTSCRIPTUM
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M. Bieńczyk: Czarny człowiek. Krasiński wobec śmierci. Warszawa
1990.

Za godną polecenia uznano także serię antologii „Biblioteka Roman-
tyczna”.

O uzupełnienie naszej listy poprosiliśmy także Marka Piechotę. Propo-
zycje wraz z uzasadnieniem przytaczamy poniżej:

„Pytanie o najważniejszą publikację z zakresu historii literatury polskie-
go romantyzmu, jaka ukazała się na przestrzeni ostatniego powiedzmy ćwierć-
wiecza, przywodzi na myśl kilka — jeśli nie kilkanaście — książek starszych
(a nawet młodszych!) koleżanek i kolegów romantologów; spośród tych prac
doprawdy niezwykle trudno byłoby mi wybrać rzeczywiście najważniejszą,
najbardziej doniosłą. Wydaje mi się, że brak nam jeszcze odpowiedniego dy-
stansu — czas pokaże, które z tych doktoratów, habilitacji, książek „profe-
sorskich” lub niekoniecznie pisanych z myślą o osiągnięciu kolejnego stop-
nia bądź tytułu naukowego, dostąpią zaszczytu wznowienia z okazji dwu-
setnej rocznicy śmierci Słowackiego, Mickiewicza czy Krasińskiego.

Proszę zatem nie traktować tego, co powiem za chwilę, jako rodzaj uni-
ku, ale — przeciwnie, jako świadomy mój wybór historyka literatury o za-
cięciu w większym stopniu filologicznym (z wyraźniejszymi ciągotami ku filo-
logii klasycznej niż ku najnowszym trendom interpretacyjnym). Tendencje
metodologiczne przemijają niekiedy wraz z modami, sztuka interpretacji —
czy sobie to uświadamiamy, czy nie — raz wznosi się, raz nieco podupada.
Cóż pozostaje? — Teksty.

Tak więc z pewnej przekory, choć może to po prostu świadomość osta-
teczności momentu w historii (za kilka lat tego rodzaju przedsięwzięcia na
tak wysokim poziomie nie będą już możliwe, dlaczego? — to temat na od-
rębną, obszerną wypowiedź!), wybieram jako rzecz najważniejszą w ostat-
nich latach reedycję „czytelnikowskiego” Wydania Jubileuszowego Dzieł
Adama Mickiewicza (tego z 1955 roku) w postaci Wydania Rocznicowego
1798–1998 „Pod Wysokim Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”.
Ukazuje się ta edycja — obliczona na tomów XVII — od roku 1993, zrazu
pod red. Zbigniewa Jerzego Nowaka, Zofii Stefanowskiej i Czesława Zgo-
rzelskiego, od tomu III wspiera komitet redakcyjny Marta Prussak (prof. No-
wak zmarł w roku 1993, prof. Zgorzelski — w 1996). Dotychczas ukazało się
czternaście tomów — pozostały jeszcze trzy tomy korespondencji.

Wspominam o tym wydaniu przynajmniej z dwóch powodów. Po pierw-
sze, jest to ze wszech miar udana próba pogodzenia wymogów edycji po-
pularnej (ważnej dla polonistów szkolnych i uniwersyteckich, uczniów i stu-
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dentów, szerokiego kręgu miłośników poezji) oraz edycji krytycznej, odpo-
wiadającej na zapotrzebowania czytelników fachowych — badaczy tekstów
romantyków. Po drugie, w ramach tej edycji Pana Tadeusza (jako tom IV
Dzieł) od strony edytorskiej przygotował promotor mego doktoratu, jeden
z najwybitniejszych przedstawicieli polonistyki Uniwersytetu Śląskiego —
prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Nowak. Była to edycja niezwykle wyważona,
nowoczesna, a zarazem głęboko zanurzona w tradycji wydań arcypoematu,
o czym przekonująco pisze w swym doktoracie z kolei moja podopieczna —
dr Wioleta Dudzińska; właśnie obroniła swą tezę: Trzy koncepcje wydań
„Pana Tadeusza”. (Pigoń, Górski i Nowak). W tym roku obchodzimy dzie-
siątą rocznicę śmierci Profesora Nowaka, godzi się więc wspomnieć i o Jego
udziale w tym ważnym przedsięwzięciu, tym bardziej, że nie było mu dane
nacieszyć się dziełem, które ukazało się już po jego śmierci.

Tak, zdecydowanie najważniejszą publikacją w interesującym nas tu za-
kresie jest nowa edycja Dzieł Adama Mickiewicza”.

Listę opracowała i rozmowę przeprowadziła Barbara Morcinek-Cudak.
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PORADNIKPORADNIK

Ortograficznie czy gramatycznie?

Spróbujmy tym razem w poradniku językowym zastanowić się nad pro-
blemem, który nurtuje bardziej nauczycieli języka polskiego jako obcego niż
samych uczących się. Przyjrzyjmy się kilku błędom:

1. Błędy znaku diakrytycznego
1.1.Brak znaku diakrytycznego:

czasami wyjadą na łąke
myslę o tobie cały czas

1.2.Nadmiarowy znak diakrytyczny:
w swoję kieszeńi

2. Błędy w oznaczaniu miękkości przez literę "i":
Jutro jadę pociągem
ciasto z jabłkem
pod okniem
Oni mają głupego psa.
Piotr uwielba ludzi
sok, który ty zrobysz
Urodźny Kasi

3. Błąd braku odpowiedniej alternacji:
On jest wesołym chłopiecem
Jutro jadę pociągem

Jeśli przyjrzymy się tej serii błędów, musimy uznać, iż znakomita więk-
szość z nich to błędy grafii. Czy są one także błędami gramatycznymi? W dy-
daktyce polskiej nie utożsamia się gramatyki z ortografią. Sama miałam spo-
re problemy, gdy po zrobieniu przeze mnie dyktanda w grupie studentów
filologii polskiej w ramach przedmiotu „gramatyka opisowa języka polskie-
go” wykryłam nieumiejętność ortograficznego pisania u kilkorga ze swoich
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studentów. Powstała kwestia, czy mogę nie dać zaliczenia tym osobom, je-
śli przedmiot nauczany nie jest tym, którego dotyczyły błędy. [Pomijam fakt,
iż w moim osobistym przekonaniu te osoby w ogóle nie powinny studio-
wać akurat filologii polskiej — to rozważania na inną okazję]. Konsultacje
z koleżankami z Instytutu Języka Polskiego doprowadziły do stwierdzenia,
że te błędy nie mogą wpłynąć na ocenę. Jeśli przyjmujemy taką interpreta-
cję w stosunku do Polaków, czy nie powinna ona obowiązywać także w sto-
sunku do cudzoziemców? Powstaje kolejne pytanie: czy cudzoziemiec nie
będzie sprawdzany pod kątem poprawności pisowni? Poprawność ortogra-
ficzna to jedno z kryteriów oceny języka polskiego jako obcego w części
„redakcja tekstu”, a wszak nie należy karać dwukrotnie za to samo. Z dru-
giej strony wszyscy zgadzamy się, iż nie można ocenić redakcji tekstu bez
oceny jego poprawności gramatycznej, czyli poprawność gramatyczną oce-
niamy dwukrotnie: w części gramatycznej testu i w części redakcyjnej. A na-
wet trzykrotnie, bo bierzemy ją pod uwagę także w części ustnej.

A teraz zastanówmy się, czy wszyscy jesteśmy pewni, gdzie przebiega
granica między błędem gramatycznym a ortograficznym. Popatrzmy na pierw-
sze dwa przykłady z punktu 2.: Jutro jadę pociągem, ciasto z jabłkem. Brak
litery „i” przy dobrze użytej końcówce -em — właściwy rodzaj, właściwy
przypadek. Czy ów brak litery „i”, która spełnia tu akurat rolę znaku diakry-
tycznego, jest jednofunkcyjna: oznacza miękkość, nie oznaczając żadnej od-
rębnej głoski, to wobec tego faktycznie tylko grafia, jak w grupie 1.? Czy
jednak w tej sytuacji jest to konsekwencja braków wiedzy gramatycznej, tzn.
wiedzy o alternacjach? Ale nawet jeśli uznamy to za błąd gramatyczny (al-
ternacje), czy to błąd równorzędny wobec tego, który jako drugi podaliśmy
w punkcie 3.: chłopiecem? A jeśli oba błędy uznamy za błędy alternacji,
czyli błędy gramatyczne, czy są one równoważne wobec błędów złej od-
miany? Czy wobec tego jako jednakowy błąd w części gramatycznej chce-
my uważać sytuację, w której egzaminowany używa narzędnika zamiast do-
pełniacza i pisze: Nie widziałem dzisiaj moim podręcznikiem, z sytuacją,
w której został użyty właściwy przypadek właściwego rodzaju, ale brakło
owego spornego „i”?

To problem do dyskusji. Zapraszamy. Może czytelnicy: nauczyciele i stu-
denci zechcą się z redakcją podzielić swoim zdaniem.

Jolanta Tambor
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KRONIKAKRONIKA

12 listopada w Instytucie Elek-
troniki Politechniki Śląskiej w Gliwi-
cach na zaproszenie dr Jacka Izdor-
czyka gościła dr Agnieszka Szol.
Dr Szol wygłosiła wykład pod tytu-
łem Dwa sposoby kobiecego widze-
nia literatury — Maria Pawlikow-
ska Jasnorzewska i Magdalena Sa-
mozwaniec. Słuchaczami byli przede
wszystkim pracownicy Zakładu Te-
lekomunikacji. Wykład wzbudził spo-
re zainteresowanie i wywołał dysku-
sję na temat kobiet-pisarek oraz ich
widzenia świata.

***

Cały czas trwają prace grup ro-
boczych powołanych przez Komisję
ds. Certyfikacji Znajomości Języka
Polskiego jako Obcego. Uczestniczą
w nich dr Agnieszka Szol i mgr Bar-
bara Morcinek-Cudak. 8 listopada
panie wyjechały do Krakowa na
trzydniowe posiedzenie grupy robo-
czej, która opracowuje, analizuje
i ocenia testy certyfikatowe na
wszystkie poziomy zaawansowania.

***

W dniach 15-17 listopada Szko-
ła była promowana na międzynaro-
dowych targach edukacyjnych
Expolingua przez Wiolettę Hajduk-
Gawron i Barbarę Marciniak. Targi
miały miejsce w Rosyjskim Domu
Nauki i Kultury w Berlinie. Wydarze-
nie to zgromadziło przedstawicieli
szkół językowych i fundacji umożli-
wiających naukę języków obcych
z całego świata. Poza informacjami
o kursach językowych organizowa-
nych przez Szkołę, na targach zapre-
zentowane zostały podręczniki do
nauki języka polskiego oraz najnow-
sze publikacje naukowe pracowni-
ków UŚ. Oferta Szkoły cieszyła się
dużym zainteresowaniem wśród go-
ści przybyłych na targi.

***

Dr Jolanta Tambor, dr Magdale-
na Bąk i mgr Małgorzata Smerecz-
niak reprezentowały Szkołę i Uniwer-
sytet Śląski podczas targów eduka-
cyjnych „Student Expo-Lingua”,
które obywały się w Pradze w dniach
14-16 listopada. Zaprezentowane zo-
stały materiały promujące Szkołę
i Uniwersytet Śląski, podręczniki
i pomoce dydaktyczne do nauki ję-
zyka polskiego i kultury polskiej dla
cudzoziemców autorstwa pracowni-
ków i współpracowników Szkoły.
Targi w Pradze mają już kilkuletnią
tradycję, ale stoisko polskie pojawi-
ło się na nich po raz pierwszy. Przy-



182 POSTSCRIPTUM 2002 · 4 (44)

gotowane zostało przez trzy ośrod-
ki edukacyjne z naszego kraju: Szko-
łę Języka i Kultury Polskiej Uniwer-
sytetu Śląskiego, Szkołę Języka Pol-
skiego i Kultury dla Cudzoziemców
(Uniwersytet Wrocławski) i war-
szawskie Centrum Nauki Języka Pol-
skiego „Linguae Mundi”.

***

W dniach 24–27 listopada 2002 r.
przebywali w Uniwersytecie im.
Marcina Lutra w Halle dr Romuald
Cudak i dr Jolanta Tambor. Dr R. Cu-
dak wygłosił wykład: Poezja polska
w czasie II wojny światowej,
a dr J. Tambor: O współczesnej pol-
skiej normie wymawianiowej.

Nasza współpraca z Uniwersyte-
tem im. M. Lutra rozwija się prężnie
już od kilku lat, czego efektem są
między innymi liczne wyjazdy
współpracowników i pracowników
Szkoły do Halle. Prowadzą oni wy-
kłady i ćwiczenia z zakresu języko-
znawstwa, literatury i kultury pol-
skiej.

***

27 listopada odbyło się w Mini-
sterstwie Edukacji Narodowej i Spor-
tu posiedzenie Komisji ds. Certyfi-
kacji Języka Polskiego jako Obcego.
W zastępstwie dr. Romualda Cuda-
ka w spotkaniu tym wzięła udział mgr
Barbara Morcinek-Cudak. Komisja
zajmowała się opracowaniem rozpo-

rządzeń wykonawczych do popraw-
ki do Ustawy o Języku Polskim.

***

28 listopada odbyły się w Szko-
le andrzejki, które przygotowały i po-
prowadziły słuchaczki Podyplomo-
wego Studium Nauczania Kultury
Polskiej i Języka Polskiego jako Ob-
cego. Paniom pomagała dr Aleksan-
dra Achtelik i mgr Barbara Morci-
nek-Cudak. Było to niezwykle miłe
spotkanie, w trakcie którego nasi
studenci mogli poznać fragment pol-
skiej kultury i dowiedzieć się, jak Po-
lacy obchodzą andrzejki. Nad wszy-
stkim opiekę sprawowała prawdziwa
wróżka, która nie tylko witała wszy-
stkich gości, ale także zachęcała stu-
dentów do przeprowadzenia wróżb
i gwarantowała ich skuteczność.
Najwięcej zainteresowania wzbudzi-
ło lanie wosku, gdyż dowolność in-
terpretacji oraz wyobraźnia pozwala-
ły studentom zobaczyć to, o czym
naprawdę marzą. Cudzoziemcom bar-
dzo spodobała się ta polska trady-
cja i postanowili nie zapomnieć
o niej w przyszłym roku.

***

10 grudnia odbyło się zebranie
nowej Rady Naukowej Szkoły, która
obradowała w następującym skła-
dzie: dr Romuald Cudak, dr Jolanta
Tambor, prof. dr hab. Małgorzata
Kita, prof. dr hab. Marian Kisiel oraz
prof. dr hab. Tadeusz Miczka, który
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został wybrany na przewodniczące-
go Rady. W zebraniu uczestniczył
także dr hab. Józef Olejniczak, który
reprezentował władze Wydziału Filo-
logicznego. Rada dyskutowała nad
statutem Szkoły oraz naukowymi
planami Szkoły na przyszłość. Pod-
jęto również wątek certyfikatowego
systemu egzaminacyjnego oraz eks-
ternistycznego uczestnictwa w Po-
dyplomowym Studium Nauczania
Kultury Polskiej i Języka Polskiego
jako Obcego. Do Rady należy także
prof. dr hab. Marek Pytasz, który nie
uczestniczył w zebraniu z powodu
licznych obowiązków zawodowych.

***

Grudzień to przede wszystkim
miesiąc przygotowań do Świąt Bo-
żego Narodzenia. Tak też jest i w na-
szej Szkole, gdzie od początku mie-
siąca wszyscy przygotowują się do
szkolnej Wigilii, na której mają oka-
zję spotkać się, podzielić opłatkiem
i złożyć sobie życzenia nasi studen-
ci, pracownicy oraz przyjaciele Szko-
ły. Tegoroczna Wigilia odbyła się 16
grudnia, a jej głównym organizato-
rem były studentki z Podyplomowe-
go Studium Nauczania Kultury i Ję-
zyka Polskiego jako Obcego. Nad
wszystkim opiekę sprawowała kie-
rownik Studium, dr Aleksandra Ach-
telik, która służyła organizatorkom
pomocą i dobrą radą. Słuchaczki na-
szego Studium mogły więc nie tyl-
ko przygotować coś pysznego, ale
również sprawdzić się w roli lektora

opowiadającego cudzoziemcom
o świątecznej polskiej tradycji. Kie-
dy wszyscy złożyli sobie życzenia
i podzielili się opłatkiem, zasiedliśmy
do stołu, by móc spróbować różno-
rodnych potraw. A smakołyków
było co niemiara: czerwony barszcz
z uszkami, karp, pierogi z kapustą
i grzybami, ryba w galarecie, ma-
kówki robione przez panią Dyrektor,
kutia pani dr Romualdy Piętkowej
oraz fantastyczne świąteczne wypie-
ki. Aby tradycji stało się zadość, po
obfitej kolacji przystąpiliśmy do
śpiewania polskich kolęd. „Cicha
noc” została wykonana nie tylko po
polsku, ale także po angielsku, nie-
miecku, francusku, rosyjsku, hisz-
pańsku, słowacku, słoweńsku, a na-
wet szwedzku, arabsku, węgiersku
i japońsku.

***

19 stycznia miało miejsce ważne
wydarzenie, pierwsze tego rodzaju
i miejmy nadzieję, że nie ostatnie, bo
integrujące studentów z różnych
krajów i służące rozpowszechnianiu
programu Tandem. Program Tandem
polega na nieodpłatnych korepety-
cjach językowych, udzielanych na
zasadzie wymiany pomiędzy studen-
tami polskimi a zagranicznymi. The
Great Foreigner Party odbyło się w
klubie studenckim „Straszny Dwór”
w Katowicach w stylu muzyki z lat
70., a Szkoła była sponsorem tej im-
prezy.
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***

6 marca 2003 o godz. 19.00
w „Galerie auf der Pawlatsche” od-
było się uroczyste otwarcie wysta-
wy fotografii z letniej szkoły języka,
literatury i kultury polskiej oraz ko-
legium polsko-austriackiego, kursów
organizowanych w sierpniu przez
Szkołę Języka i Kultury Polskiej
Uniwersytetu Śląskiego zatytułowa-
nej „Cieszmy się w Cieszynie”. Wy-
stawiane fotografie wykonali uczest-
nicy tych kursów z Austrii, Polski,
Japonii, Kanady, Czech, Włoch. Or-
ganizatorem wystawy był Instytut
Slawistyki Uniwersytetu Wieden-
skiego przy współpracy Szkoły. In-
stytut Slawistyki reprezentowała
dr Liliana Madelska — koordynator
kolegium polsko-austriackiego ze
strony austriackiej, Szkołę — dr Jo-
lanta Tambor i dr Agnieszka Szol. Na
otwarcie przybyli znakomici goście.
Tuż przed 19.00 pojawiła się Pani
Ambasador RP w Wiedniu,
prof. dr hab. Irena Lipowicz w towa-
rzystwie Konsula Generalnego RP
oraz Naczelnika Wydziału Konsular-
nego. Pani Ambasador, zanim obję-
ła tę zaszczytną funkcję, pracowała
jako profesor na Wydziale Prawa
i Administracji naszego Uniwersyte-
tu. Spotkanie więc z nią przy takiej
okazji było dla nas tym milsze. Za-
pewne i dla Pani Ambasador stano-
wiło ono wyjątkowy punkt w dyplo-
matycznym programie, skoro obie-
cała nam — jeśli tylko wyrażą na to
zgodę zwierzchnicy z MSZ — spo-

tkanie z naszymi studentami w sierp-
niu następnego roku. Bardzo nas
ucieszyły swoim przybyciem Panie
Grażyna Balkowska i Ewa Belowska
ze Studium Języka Polskiego Poli-
techniki Wrocławskiej. Obie Panie
reprezentowały Wrocław na stoisku
podczas odbywających się równo-
legle z naszą wystawą Międzynaro-
dowych Targów Edukacyjnych BeSt
2003. Tym cenniejsze więc, iż po
całym dniu Targowych trudów Pa-
nie zechciały wraz z nami święcić
tryumf, jakim okazała się wystawa
i tym samym letnia oferta Uniwersy-
tetu Śląskiego. Niezwykle miłymi —
a licznie przybyłymi — gośćmi byli
też studenci z poprzednich kolegiów
z lat 1996-99. Paul Grohmann obie-
cał swój przyjazd po raz kolejny.
Kasia (teraz już) Kainacher, która na
kolegium znalazła swego austriackie-
go męża jest obecnie nauczycielką
w polskiej szkole w Wiedniu. Między
swoim kolegium a małżeństwem Ka-
sia ukończyła w Szkole Podyplomo-
we Studium Nauczania Kultury Pol-
skiej i Języka Polskiego jako Obce-
go, co bardzo teraz pomaga jej
w pracy.

Jury konkursu stanowili: dr Jo-
anna Ziemska z Instytutu Tłumaczy
Uniwersytetu Wiedeńskiego, Philipp
Hoffeneder — student ubiegłorocz-
nego kolegium oraz Mateusz Madel-
ski, syn pani koordynator, który stu-
diuje fotografię artystyczną w Lon-
dynie. Werdyktem jury I nagrodę
i tym samym zaproszenie w następ-
nym roku do Cieszyna oraz wspa-
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niałe albumy o Śląsku zdobyła gru-
pa austriackich fotografek „El Koni-
be” (czyli: El jak Elke Platzer, Ko
jako Kornelia Kopf, Ni jak Nicole
Kanter i Be jak Beata Ledóchowski).
Natomiast specjalne wyróżnienie za
niezwykle interesujące ukazanie
„młodego i starego Cieszyna” uzy-
skał Łukasz Dłubis, student III roku
fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Do-
datkowe wyrożnienie za wrażenie ar-
tystyczne otrzymał Kyoichi Numata
z Japonii. Dodatkowe nagrody po-
stanowiły przyznać reprezentantki
Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ
— jedną za najpiękniejszą realizację
hasła „Cieszmy się w Cieszynie”,
które było hasłem przewodnim kon-
kursu i wystawy dla Moniki Miel-
czarek z Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego i za znalezienie najkrót-
szej drogi do Polski wiodącej przez
Cieszyn dla Colette Ladan z Kana-
dy (obecnie nauczycielki języka an-
gielskiego w Ciechanowie). Nagro-
dy książkowe ufundowały: Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Śląskiego,
„Śląsk” Wydawnictwo Naukowe,
warszawskie wydawnictwo EX LI-
BRIS oraz Instytut Języka Polskiego
UŚ.

***

W ramach umowy Socrates-Era-
smus podpisanej przez Universita
Degli Di Napoli „L’Orientale” z Uni-
wersytetem Śląskim lektorki naszej
Szkoły — dr Aleksandra Achtelik
i Wioletta Hajduk-Gawron — gości-

ły na Uniwersytecie w Neapolu od
17 do 23 marca. Przeprowadziły na
tamtejszej polonistyce zajęcia języ-
kowe w grupach początkujących
oraz wykłady z zakresu literatury
i kultury polskiej dla studentów za-
awansowanych. Wyjazd był dla lek-
torek kolejnym doświadczeniem
w nauczaniu języka polskiego jako
obcego w grupach jednorodnych
językowo  oraz pozwolił zaobserwo-
wać działalność polonistyki poza
granicami Polski.

***

W dniach 21-23 marca odbyła się
w Karpaczu u stóp skoczni narciar-
skiej konferencja sekcji glottodydak-
tycznej Stowarzyszenia „Bristol”
Polskich i Zagranicznych Nauczycie-
li Kultury Polskiej i Języka Polskie-
go jako Obcego. Tematem spotkania
było „Testowanie znajomości języka
polskiego jako obcego w ramach
systemu certyfikacji oraz metody
i techniki rozwijania sprawności ję-
zykowych w nauczaniu języka pol-
skiego jako obcego”. W spotkaniu
tym wzięła udział z ramienia Szkoły
Języka i Kultury Polskiej mgr Barba-
ra Morcinek-Cudak, członkini mini-
sterialnej Grupy Roboczej ds. Te-
stów Certyfikatowych, która zosta-
ła zaproszona do przeprowadzenia
warsztatów poświęconych testowa-
niu sprawności mówienia.
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***

Od 9 do 12 kwietnia odbywała się
w Ustroniu druga część konferencji
zatytułowanej „Dylematy wielokul-
turowości”. Szkołę reprezentowały:
dr Jolanta Tambor, która wygłosiła
referat zatytułowany Stereotyp i au-
tostereotyp Ślązaka oraz mgr Bar-
bara Morcinek-Cudak, która przed-
stawiła tekst pt. Wizerunek gorola
w trzech odsłonach.

***

15 kwietnia studenci Szkoły, lek-
torzy i zaproszeni goście uczestni-
czyli w spotkaniu poświęconym tra-
dycjom wielkanocnym. Spotkanie
przygotowały słuchaczki Podyplo-
mowego Studium Nauczania Kultu-
ry Polskiej i Języka Polskiego jako
Obcego pod kierunkiem dr Aleksan-
dry Achtelik. Przeżyliśmy wspólnie
czas od  Środy Popielcowej do la-
nego poniedziałku. Studenci nie tyl-
ko poznali nasze zwyczaje, ale mieli
także okazję zrobić własne palmy,
przygotować koszyczek na tradycyj-
ną święconkę i własnoręcznie wyko-
nać pisanki. Z dużym zainteresowa-
niem przyjęli też staropolski zwyczaj
śmigusa-dyngusa.

Barbara Morcinek-Cudak


