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Słowo wstępne

Szanowni Państwo,
z przyjemnością prezentujemy Państwu szósty, a zarazem drugi w historii pisma
numer tematyczny. Tym razem, by upamiętnić przypadającą w 2017 roku dwusetną
rocznicę powstania Towarzystwa Filomatów w Wilnie, zaprosiliśmy Autorów do
podjęcia namysłu nad zagadnieniem szeroko rozumianych Początków.
Pierwszy dział rozpoczyna tekst Pawła Sobola dotyczący wpływu doświadczeń
więziennych na życie i twórczość Tomasza Zana, jednego ze współtwórców i organizatorów wileńskich związków studenckich. Analizując stosunkowo bogaty
materiał autobiograficzny – listy oraz dzienniki Arcypromienistego z lat 1823-1825
(na okres ten przypada jego aresztowanie, osadzenie w wileńskim więzieniu kryminalnym na Łukiszkach, a następnie zesłanie do twierdzy orenburskiej), autor
koncentruje się na wieloetapowych i wielowymiarowych przemianach zachodzących niemal w każdym, także tym związanym z twórczością, aspekcie życia
poety. Ukazuje portret Zana-więźnia, bez którego nie sposób zrozumieć późniejszych losów Zana-zesłańca.
W artykule Miłosz – Zdziechowski. Na szlakach historiozofii i katastrofizmu
Jakub Pyda zajmuje się relacją pomiędzy Czesławem Miłoszem i będącym dlań
nauczycielem akademickim Marianem Zdziechowskim. Dowodzi, że choć poeta w młodości nie zgadzał się z poglądami swojego mistrza, którego traktował
jako przedstawiciela minionej generacji i anachronicznej formacji intelektualnej,
z czasem dokonał rewizji swoich sądów odnośnie do jego przekonań związanych
z historiozoficznym katastrofizmem i religijnym pesymizmem.
Norbert Gacek w artykule Powieści poetyckie Juliusza Słowackiego. Aspekty geno
logiczne skupia się na wczesnych utworach poety, polemizując z obiegowymi
poglądami na temat ich odtwórczego charakteru, a także braku dojrzałości artystycznej autora. Rozpoczynając od rozważań nad intertekstualnymi nawiązaniami Mnicha, Jana Bieleckiego, Hugona, Araba do dzieł Mickiewicza, Malczewskiego
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czy też Byrona, przechodzi autor do analizy poszczególnych aspektów genologicznych tych tekstów. Stawia tezę, że Słowacki, traktując powieści poetyckie
w kategoriach cyklu, modyfikował ich założenia gatunkowe oraz wchodził w polemikę z powierzchownie traktowanym bajronizmem, ćwicząc się w niełatwej
sztuce, której pełne spectrum zaprezentował w utworach późniejszych.
Rozprawy historycznoliterackie zawarte w niniejszym numerze wieńczy artykuł Edyty Skoryny Początki twórczości poetyckiej Hugona Kołłątaja a sytuacja
uwięzienia. Autorka bada w nim, w jaki sposób graniczna sytuacja odosobnienia
znalazła ujście w artystycznej ekspresji pisarza, który sam wolał być postrzegany raczej jako mąż stanu, niż poeta. Osadzenie pierwocin poetyckich Kołłątaja
w szczegółowo przez autorkę zrekonstruowanym kontekście biograficznym pozwoliło ukazać przede wszystkim silnie egzystencjalne motywacje tej twórczości.
Kołłątaj, szukając w poezji pocieszenia i oparcia, odwoływał się więc do tradycyjnych motywów konsolacyjnych, jak choćby do ugruntowanej wielowiekową
tradycją literacką kategorii cnoty. Zarazem jednak próba artystycznego przepracowania skrajnie trudnych doświadczeń, poskutkowała zupełnie nowymi na tle
ówczesnej poezji polskiej sposobami autoekspresji podmiotu poetyckiego.
W ścisłym związku z tematem Początków pozostają również teksty zamieszczone w dziale drugim: recenzja książki Wojciecha Paszyńskiego Sarmaci i uczeni.
Spór o pochodzenie Polaków w historiografii doby staropolskiej pióra Justyny Kruk-Siwiec oraz sprawozdanie z organizowanej przez najmłodszych badaczy literatury, czwartej już edycji konferencji Romantycy na krańcach świata (07–08.04.2017)
autorstwa Justyny Pyzi.
Okrągła rocznica powstania towarzystwa Filomatów zachęciła nas do tego,
by oddać na łamach pisma głos osobom tworzącym współcześnie studencki
ruch naukowy. Do członków istniejących na Wydziale Polonistyki uj kół historycznoliterackich skierowaliśmy pytanie: Czy warto dziś badawczo zajmować się
historią literatury – nie tylko na zajęciach akademickich, ale i po nich? Ich odpowiedzi – inspirujące i skłaniające do namysłu – znajdą Państwo w dziale Ankieta.
Zapraszamy do lektury numeru, śledzenia naszej strony internetowej, a zwłaszcza do współtworzenia następnych numerów pisma.
Redakcja
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Paweł Sobol

urodzony w 1990 roku, absolwent filologii polskiej uj. Interesuje się literaturą
polską xviii i xix wieku, zwłaszcza
klasycyzmem postanisławowskim
oraz wczesnym romantyzmem.

Inicjacyjny
charakter
doświadczeń
więziennych Tomasza
Zana w świetle jego
pism z lat 1823–1825
Tomasz Zan, inicjacja, Towarzystwo
Filomatów, Związek Filaretów,
więzienie, romantyzm, zesłanie
Głównym celem artykułu jest próba przedstawienia
podstawowych faktów dotyczących ewolucji w postawie
i twórczości Tomasza Zana w latach 1823–1825. Zan – były
twórca, organizator i przywódca wileńskich stowarzyszeń
młodzieżowych – był w tym czasie więziony. To doświadczenie w dużym stopniu ukształtowało młodego poetę. Aby lepiej
odpowiedzieć na pytania dotyczące przyczyn, przebiegu i skutków tej nagłej transformacji, refleksję na temat inicjacji w życie
więźnia omówiono w dwóch częściach, które odnoszą się do kolejnych zmian statusu Zana: od aresztowania, poprzez uwięzienie i proces w Wilnie, po wyrok i zesłanie do Orenburga. W celu adekwatnego
zilustrowania najbardziej problematycznych kwestii skupiono się na
analizie odpowiednich fragmentów twórczości Zana – przede wszystkim
listów, poezji oraz prywatnego dziennika.

/

Paweł Sobol

Inicjacyjny charakter
doświadczeń więziennych
Tomasza Zana w świetle jego
pism z lat 1823–1825

W życiorysie Tomasza Zana (1796–1855), jednego z założycieli Towarzystwa
Filomatów, szczególną rolę odegrały lata więzienne 1823–1825. Był to bowiem
okres znaczącej transformacji – czas, w którym status Zana jako „poety promienistego” uległ całkowitej przemianie. Wyrok wydany na Zana przez Nowosilcowa
w czasie procesu skutkował zmianą otoczenia przez poetę, wyrwaniem go z przyjaznej atmosfery naukowej, wyłączeniem z życia towarzyskiego młodzieży wileńskiej oraz znacznym przemieszczeniem geograficznym. Jednak przede wszystkim
miał dla „Arcypromistego’’ głębokie konsekwencje psychologiczne. Zan z ławy
uniwersyteckiej, poprzez celę więzienia kryminalnego na Łukiszkach, trafił do
odległego Orenburga. Został zesłany na kraniec świata.
Pokonywaniu tak wielkiego dystansu geograficznego towarzyszyło przekraczanie przez poetę wielu granic. Wśród licznych transgresji niezmiernie ciekawe są
te, które dotyczą kolejnych zmian statusu przywódcy filareckiego: najpierw na
więźnia, następnie na zesłańca i pielgrzyma. Te znamienne punkty w biografii
Zana badacze literatury dostrzegali już wcześniej, jednak rzadko ujmowali je całościowo, jako następujące po sobie etapy szerszego zjawiska1. W tym kontekście
warto podążyć tropem Zbigniewa Sudolskiego, który, wydając filomackie zbiory korespondencji: Listy z więzienia oraz Listy z zesłania, już w samych tytułach
wstępów do poszczególnych części poświęconych pismom „poety promienistego”
1

Zob. M. Dunajówna, Wstęp, [w:] T. Zan, Z wygnania. Dziennik z lat 1824–1832, wyd. i oprac. taż, „Rozprawy i materiały
Wydziału I Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie” 1929, t. 2, z. 4, s. 6–26; A. Witkowska, Rówieśnicy Mickiewicza.
Życiorys jednego pokolenia, Warszawa 1998, s. 321–349; Z. Sudolski, Tomasz Zan – „wygnaniec i pielgrzym”, [w:]
Archiwum filomatów. Listy z zesłania. Krąg Tomasza Zana, Jana Czeczota i Adama Suzina, t. 2, oprac. tenże, Warszawa
1999, s. 12–24; Z. Sudolski, Filomaci i filareci w więzieniu, [w:] Archiwum Filomatów. Listy z więzienia, oprac. tenże,
Warszawa 2000, s. 11–29.
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wspominał najpierw o Filomatach i Filaretach w więzieniu2, a potem o Tomaszu
Zanie – „wygnańcy i pielgrzymie”3.
Przejście Zana ze stanu członka i założyciela organizacji wileńskich w dorosłe,
pełne trosk życie zesłanego w głąb Rosji Polaka-pielgrzyma składało się z pewnej sekwencji zdarzeń oraz kolejno następujących po sobie znaczących inicjacji.
Zgodnie ze wspomnianymi powyżej trzema statusami poety, możemy dość naturalnie wyróżnić odpowiadające im podokresy życia Zana, z których (szczególnie z punktu widzenia niniejszej refleksji) znaczący jest czas aresztu wileńskiego
oraz okres więzienia w twierdzy orenburskiej. W oparciu o dostępne świadectwa
piśmienne poświadczające te transformacje, czyli o korespondencję więzienną
Zana oraz jego Dziennik z wygnania, spróbuję dokładniej przyjrzeć się początkom
przemian, jakie zachodziły w tym młodym człowieku od momentu przekroczenia
przez niego więziennego progu, a które swoje szczególne odbicie znalazły w żywiole literackim.

Areszt wileński – inicjacja w życie więźnia
Przypomnijmy, Tomasz Zan został aresztowany wraz z innymi czołowymi działaczami ruchu filomacko-filareckiego w nocy z 23 na 24 października (4/5 listopada)
1823 roku i na czas śledztwa został osadzony w wileńskim więzieniu kryminalnym
na Łukiszkach. Z pewnością młody poeta miał pełną świadomość doniosłości
tego etapu swojego życia skoro w 1824 roku pisał w liście do Onufrego Pietraszkiewicza: „Nie jestem dzieckiem i młodzieńcem lecz już mężem, którego umysł
namiętny, serce rozumne, (…) który duszę i serce swoje we własnym nosi ręku
(…)”4. Wypowiedź tę należy traktować przede wszystkim jako świadectwo znaczącej inicjacji, jaka dokonywała się w tym czasie wśród pokolenia Mickiewicza
– przejścia w dramatycznych okolicznościach z młodości w dorosłość. Znamienne,
że stwierdzenie to pada właśnie w momencie odosobnienia Zana, izolacji od środowiska filomacko-filareckiego.
Wydawać by się mogło, że owa inicjacja związana była z tym, że „zamknięcie
w kozie” wywołało natychmiastowe ograniczenie kontaktów pomiędzy studentami i rozprężenie struktur organizacyjnych stowarzyszeń studenckich – odtąd
2 Z. Sudolski, Filomaci i filareci w więzieniu, dz. cyt., s. 11–29.
3 Tenże, Zan – „wygnaniec i pielgrzym”, dz. cyt., s. 12–24.
4 T. Zan, List do O. Pietraszkiewicza z 10–11/22 V 1824, [w:] Archiwum Filomatów. Na zesłaniu, oprac. Z. Sudolski,
Warszawa 2000, s. 225.
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każdy musiał przecież indywidualnie ponieść konsekwencje śledztwa. Było jednak wręcz odwrotnie: „więzienie – jak pisze Zbigniew Sudolski – spowodowało
zwarcie szeregów, dało możliwość sprawdzenia w życiu wyznawanych ideałów,
przyczyniło się do zahartowania osobowości (…), rozbudziło życie filareckie”5.
To niezwykle istotne dla zrozumienia zmiany statusu Zana, który – pomimo aresztowania – nadal był przecież uważany przez młodzież wileńską za „Arcypromienistego”. Nadanie mu tego charyzmatycznego6 tytułu jeszcze w czasach działalności
wileńskich towarzystw młodzieżowych wiązało się z tym, że Zan stał się liderem
filaretów oraz ich przywódcą dzięki swojej usłużności i gotowości do działania.
Z drugiej strony w tym względzie w grę musiały wchodzić także czynniki związane z rosnącą wśród młodzieży wileńskiej w latach dwudziestych popularnością
prądów idealistycznych7. Niemniej jeszcze w czasie pobytu w wileńskim więzieniu Zan nadal pełnił swoistą rolę przywódczą i wciąż uosabiał idee filomacko-filareckie8. Taką właśnie interpretację jego ówczesnego statusu pokazał Mickiewicz
w pierwszej scenie pierwszego aktu iii części Dziadów9.
Jednakże nawet pomimo niepodważalnego faktu, jaki był rozkwit życia wspólnotowego (szczególnie zauważalny w okresie więziennym), Tomasz Zan w swych
pismach (zwłaszcza w korespondencji)10 nieraz wyrażał przeświadczenie o tym,
że jego losy rozchodzą się z losami innych członków Towarzystwa. Bardzo dobrze zdawał sobie sprawę z konsekwencji, jakie wynikną z procesu prowadzonego przez Nowosilcowa, tym bardziej, że starał się wziąć cały ciężar winy na
siebie11. Toteż spośród wszystkich podejrzanych właśnie u Zana najwyraźniej
widać stopniową, coraz bardziej świadomą inicjację w życie więźnia, inicjację wywodzącą się z przeczucia, że w obecnej sytuacji musi on ulec takiej przemianie.
Objawy tej transformacji Zana widać wyraźnie w literaturze dokumentu osobistego. W listach pisanych do rodziny, ukochanej Zofii Malewskiej oraz przyjaciół

5 Z. Sudolski, Filomaci i filareci w więzieniu, dz. cyt., s. 20–21.
6 Terminu „charyzmat” używam w znaczeniu zaproponowanym przez M. Webera. Zob. M. Weber, Gospodarka
i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa 2002, s. 185–192.

7 Zob. A. Witkowska, dz. cyt., s. 87–110.
8 „Potrafił jednak duchowy przywódca filaretów przezwyciężać chwile przygnębienia. Zarówno kreacja literacka,

jak i świadectwa pamiętnikarskie każą pamiętać, że to właśnie on – pomimo dotkliwych represji – zachował
niezłomną postawę i stał się wzorem dla innych, których podnosił na duch. Heroizm poświęcenia siebie dla
dobra sprawy i propozycja: «kilku z nas poświęcimy wrogom na ofiary» dowodzi, że obmyślał, jaką linię obrony
przyjąć w toku śledztwa”. M. Chrostek, „Jeśli zapomnę o nich...”. Powikłane losy polskich więźniów politycznych pod
zaborem rosyjskim, Kraków 2009, s. 73.
9 A. Mickiewicz, Dziady. Część trzecia, Kraków 1920, (BN i 20), s. 53–80.
10 Zob. Listy Tomasza Zana, [w:] Archiwum Filomatów. Listy z więzienia, oprac. Z. Sudolski, Warszawa 2000, s. 61–234.
Warte uwagi są też wiersze Zana, np. utwór Więzień (1823).
11 Zob. Raport Senatora Nowosilcowa, [w:] A. Krechowiecki, Prawdy i bajki, Warszawa 1911, s. 255–260.
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filomacko-filareckich uwidacznia się to między innymi w specyficznym obrazowaniu przez Zana miejsca aresztu, wzrastającej tendencji do podsumowań, rozpatrywaniu nowych doświadczeń w kategoriach martyrologicznych oraz pragnieniu
wyrażenia swej determinacji połączonej z optymistyczną wizją przyszłości12.
Przykładem poświadczającym przemianę więzienną jest list Zana do Franciszka Malewskiego z 4 (16) maja 1824 roku. Znamienne, że we wspomnianym
liście do przyjaciela Zan stara się podsumować swoje dotychczasowe życie od
czasu podjęcia studiów, aż do momentu uwięzienia. Swe losy poeta podzielił na
cztery „paragrafki”. Jak pisał, był kolejno: prezydentem wydziału matematyczno-fizycznego Towarzystwa Filomatów, nauczycielem sióstr Malewskiego, a także
wizytatorem szkół guberni litewsko-wileńskiej, mohylewskiej i witebskiej13. Teraz
zaś jest więźniem. Ten nowy, przyjmowany z pełną świadomością status zamyka
wszystkie wcześniejsze, chociaż nie unieważnia ich, a dopełnia je w swoisty sposób. Od momentu tej więziennej deklaracji widzimy wyraźnie, że Zan ustępuje
z funkcji przywódcy po to, by zostać „męczennikiem’’ sprawy filareckiej.
Tutaj właśnie mają swe źródło elementy martyrologii i powracający (głównie
w poezji filomackiej) biblijny motyw rzezi niewinnych dzieci. Warto zaznaczyć,
że o owym męczeństwie Zan wspomina tylko w okresie przebywania w więzieniu wileńskim, a zatem czyni je znamiennym dla tej właśnie fazy wtajemniczenia.
Bez wątpienia cela więzienna staje się dla Zana także miejscem oczyszczającej kontemplacji. Taką refleksję, która wprowadza spokój w duszę (bo w pewien sposób
pozwala zdystansować się do świata ziemskiego i wznieść się w sferę duchową),
uważa Zan za podstawę szczęścia: „Więzienie jest soczewką dla zgromadzenia
myśli i natężania światła i ciepła”14 – jest zatem także narzędziem samodoskonalenia. Imperatyw moralnej odnowy związany z działalnością filarecką dochodzi do
głosu u Zana intensywniej właśnie za kratami. Zaskakiwać może fakt, że w tym
przypadku wspomniana wcześniej swoista sublimacja i inicjacja więzienna nie
wchodzą ze sobą w kolizję, a łączą się w znaczący ciąg przyczynowo-skutkowy.
Sublimacja może być bowiem postrzegana jako proces, który w pewnym sensie
poprzedza, czy też pośrednio prowadzi do inicjacji, która z kolei jest związana
z poczuciem ontycznej rekompozycji – dogłębnej i trwałej przemiany duchowej.
Z całą pewnością więzienie było dla Zana zupełnie inną rzeczywistością niż
ta, którą znał dotychczas. Już sam sposób opisywania przez niego tego miejsca

12 Poetyckim wyrazem owego optymizmu jest m.in. Śpiewek. Po smutku radość, zob. Wł. Mickiewicz, Tomasz Zan
w więzieniu, „Przewodnik Naukowy i Literacki” 1898, s. 329.

13 Zob. T. Zan, List do F. Malewskiego z 4 (16) maja 1824, [w:] Archiwum Filomatów, dz. cyt., s. 213–219.
14 T. Zan, List do O. Pietraszkiewicza z 13 (30) grudnia 1823, [w:] tamże, s. 132.
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odosobnienia odsyła do topiki „krańców świata”. Oczywiście Zanowa wyobraźnia
przestrzenna wiązała się bezpośrednio z jego przygotowaniem akademickim. Jak
wiadomo wszyscy filomaci doskonale znali literaturę antyczną i znakomicie operowali klasycznymi motywami. Nic zatem dziwnego, że i w tym przypadku pojawiła się metafora Hadesu. Dla Zana cela więzienna była niczym trumna długa na
dziewięć kroków i szeroka na cztery15. To kolejne odwołanie do świata zmarłych.
Właśnie w tym znamiennym porównaniu zawiera się cała doniosłość procesu inicjacji. Zan umiera dla „starego świata” po to, by narodzić się na nowo. Podobnie
rzecz ma się w słynnej scenie iii części Dziadów16. Podobnie, ale nie tak samo,
ponieważ w dramacie Mickiewicza inicjacja Gustawa i jego przemiana w Konrada jest tak dogłębna, że właściwie człowiek rodzi się do nowego życia, któremu ponownie nadany zostaje cel i sens. Dlatego w przypadku dzieła Mickiewicza
wiąże się ona ze zmianą imienia bohatera, co odzwierciedla przekonanie, że właśnie w nim zawiera się pewna informacja o esencji naszego istnienia, a zwłaszcza
o naszym powołaniu życiowym.
U Zana natomiast przemiana nie ma tak gwałtownego przebiegu. Poniekąd poeta nadal pozostaje Gustawem, romantycznym kochankiem, ale już w innej rzeczywistości. Rozpoczyna on nową wędrówkę niczym Dante – zstępuje do podziemia,
ale ostatecznie chce przecież dostąpić łaski oglądania nieba. Znamienne, że przewodniczką tej duchowej wędrówki czyni Zan swą ukochaną, Zofię Malewską. To
dzięki czystej i nieskalanej miłości perspektywa raju staje się osiągalna: „Nie wiem
jakim sposobem żelazny krzyżyk [otrzymany od Zosi – P.S.] i słowo jej «Tomaszu,
nie bądź smutny» na skrzydełku anioła pociechy zaleciało ku mnie, wstąpiła we
mnie spokojność, moc i męstwo, i cierpliwość, trumna moja przemieniła się w altanę raju”17. Także w czasie pobytu w Orenburgu Zan będzie pisał o miłości i uczyni
ją, na równi z pobożnością, podstawowym czynnikiem wzbogacającym życie duchowe – niezbędnym elementem zesłańczej transgresji.

Twierdza orenburska – „miłość” i „pobożność”
Istotnym składnikiem przemiany więziennej Zana było wyrażenie swojego nowego statusu w poezji. Więzień, wiersz, który powstał jesienią 1823 roku na nutę
15 T. Zan, List do Z. Malewskiej z 12 (24) grudnia 1823, [w:] tamże, s. 73.
16 Chodzi oczywiście o końcową partię Prologu i słynny napis na ścianie więziennej: „Gustavus obiit (M.D.CCC.
XXIII Calendis Novembris). Hic natus Conradus”. A. Mickiewicz, dz. cyt., s. 51.

17 T. Zan, List do F. Malewskiego z 4 (16) maja 1824, [w:] dz. cyt., oprac. Z. Sudolski, s. 218.
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włoskiej piosenki Nina non dir, śpiewanej przez Zofię Malewską, jest utworem,
który bardzo wyraźnie oddaje moment przejścia z młodości, pełnej wolności i miłości do dramatycznej rzeczywistości odosobnienia i zamknięcia w celi więziennej. Analogia pomiędzy ptaszkiem pochwyconym w sieć i uwięzionym chłopcem
przedstawiona została tam na tle niespełnionej (bo przerwanej brutalnie przez
rozdzielenie) miłości. Dwie ostatnie strofy wiersza warte są przytoczenia, bowiem doskonale odzwierciedlają kolejne etapy refleksji więziennej Zana: (1) niewola i smutek wynikający z niemogącej się zrealizować miłości i (2) wyrwanie
ze środowiska przyjaciół wywołują „tęskność” i „obawę”, następnie przeważa (3)
wspominanie przeszłości, (4) potem wyraz szukania ukojenia w świecie przyrody
z charakterystycznym opisem nieba oraz ukazaniem niesprawiedliwości panującej w świecie ludzkim, (5) a w końcu zwrócenie się ku przyszłości i Bogu, w którym jedyna 18pociecha:
Biedny, biedny chłopczyna,
(1) Smutny wzdycha głęboko,
Nie z lubą leci godzina,
Nie z lubą serce i oko.
(2) Nie z przyjaciółmi zabawa,
Niewola, tęskność, obawa...
(3) Rozkoszną przeszłość wspomina;
Biedny, biedny chłopczyna!

Biedny, biedny chłopczyna!
(4) Wolnego dla piersi tchnienia
Niebios nie wieje kraina,
Ni słońce zsyła promienia!
Tu zbrodnia łańcuchem brzęka,
(5) Niewinność przed Bogiem klęka,
W Bogu pociecha jedyna –
Biedny, biedny chłopczyna!18

Wiersz powstał jesienią 1823 roku jako bezpośredni komentarz do sytuacji uwięzienia. Zan niemal od początku sygnalizował więc w jakim kierunku odbywać się
będzie jego przemiana duchowa. W czasie odbywania kary w Orenburgu ten najsurowiej osądzony filareta na kartach swego Dziennika z wygnania jeszcze wyraźniej określił charakter zachodzących w nim zmian wynikających z odosobnienia.
30 grudnia 1824 roku, a więc niemal zaraz po zamknięciu w twierdzy, Zan zapisał:
przyzwyczaiłem się żyć na osobności i poniżeniu, m i ł o ś ć [podkr. moje – P.S.] objęła
serce moje, p o b o ż n o ś ć [podkr. moje – P.S.] jej towarzyszyła, pierwsza z utraconej
rozkoszy przeszłości, druga z bojaźni przyszłości wynikała; pierwsza mnie wdzięcznie
łączyła ze światem najmilszym, druga z niebem wszechmocnem; – obie, ze słabości
wynikając, do mocy duszy przyczyniały się19.

18 T. Zan, Z wygnania. Dziennik z lat 1824–1832, Wilno 1929, s. 28.
19 Tamże.
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Zatem w rzeczywistości zesłańczej będą kształtowały Zana głównie dwa czynniki:
miłość – związana z bliskimi jego sercu ludźmi, skierowana ku przeszłości i światowi doczesnemu oraz pobożność dotycząca relacji z Bogiem i ukierunkowana
ku przyszłości, z wyraźną perspektywą wiekuistego szczęścia. Z czasem autor
Dziennika z wygnania będzie coraz bardziej izolował się od tego co ziemskie,
a więc niedoskonałe, a zwróci się przede wszystkim ku sferze boskiej i duchowej20.
Chociaż już warunki panujące w wileńskim więzieniu na Łukiszkach można
było określić jako trudne, to jednak z pewnością były one dla skazanego filomaty dużo bardziej znośne w stosunku do realiów twierdzy orenburskiej, w której
na mocy wyroku z 14 (26) sierpnia 1824 Zan przebywał rok. Przede wszystkim
w Wilnie więzionymi opiekowali się rodzina i przyjaciele21. Niemal przez cały
czas więzień miał zapewniony dostęp do informacji; przekupni sołdaci przekazywali korespondencję, paczki z żywnością i bielizną, a nawet umożliwiali spotkania
w celach. Z końcem 1824 roku Zan został przeniesiony do całkiem innego świata:
pozbawiony psychicznego komfortu i nawet minimalnego poczucia bezpieczeństwa. Wiersz Wygnaniec z 1825 roku jest wyrazem rozpaczy i samotności Zana
uwięzionego w Orenburgu. Prawdziwa niewola i więzienie w pełnym tego słowa
znaczeniu jest tam, gdzie „nie ma (…) siostry ni brata,/ Kochanki ni przyjaciela;/ Ledwie nie połowa świata/ Od rodziny (…) rozdziela”22. Nic więc dziwnego,
że ten orenburski epizod więzienny, dużo bardziej niż poprzedni, wywołał u Zana
silne poczucie d e p r y w a c j i . W tej nowej rzeczywistości nie było nic trwałego,
bo jedyne na co mógł sobie pozwolić więzień-zesłaniec to „westchnienie”, które
w dodatku nie może dolecieć do ojczyzny, „wspomnienie”, „złudzenie” i „marzenie”. Pozostawało tylko wszechogarniające poczucie braku.
Zan został skazany na długotrwałą rozłąkę z bliskimi, całkowicie odizolowany
od znanego mu środowiska społecznego, intelektualnego oraz od samej natury23.
Łatwo w takiej sytuacji sięgnąć dna rozpaczy. W przypadku Zana tak się jednak nie
stało; ważną rolę w tym względzie odegrały wciąż żywe w sercu zesłańca dawne
idee filareckie. Żywiona ówcześnie przez Zana głęboka wiara w sens doświadczanych upokorzeń i w powołanie do wyższych celów łączyła się u niego z przekraczaniem kolejnych granic, także tych, które były przeszkodą w samodoskonaleniu.
20 Godnym uwagi problemem jest utrata równowagi pomiędzy miłością a pobożnością i to, czy mogła mieć ona
związek z ujawnieniem się choroby psychicznej, na którą Zan cierpiał w ostatnich latach swego życia.

21 Zob. M. Piwińska, Więzień. Sztuka i życie praktyczne, [w:] Style zachowań romantycznych: propozycje i dyskusje,
red. M. Janion, M. Zielińska, Warszawa 1974, s. 77–78.

22 T. Zan, Wygnaniec, [w:] Z. Trojanowiczowa, Sybir romantyków, Kraków 1992, s. 185.
23 Stąd też u Zana tak namiętne obserwacje i opisy nieba oraz łączenie ich ze swoimi uczuciami, np. „Wesper
[księżyc – P.S.] dziś za chmurkami nie świecił, jak przeszłe miał zwyczaj wznosić się półkolem oświeconego
zachodu. Także było z moim humorem.” T. Zan, Z wygnania, tamże, s. 47.
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Na tym etapie inicjacji więziennej w świadomości przyjaciela Mickiewicza
pojawiła się nagląca potrzeba porządkowania teraźniejszości oraz utrwalania
zarówno swych fizycznych doświadczeń, jak i (a może przede wszystkim) tych
duchowych w formie literackiej. Zan, podobnie jak wielu innych skazańców
(zwłaszcza od czasu Silvio Pellico), właśnie w więzieniu zaczyna pisać dziennik,
który w pewnym stopniu pomaga mu zapanować nad chaosem teraźniejszości.
Właśnie w nim orenburski więzień ze skrupulatnością opisywał swoje plany dnia,
a także rozliczał się z każdej chwili spędzonej za murami. Inna sprawa, że w gruncie rzeczy poza żarliwymi deklaracjami mało było w więziennym życiu Zana wcielania idei porządku i systematyczności, o czym świadczą chociażby nieregularne
i miejscami dość zagmatwane wpisy. Jednak nie można mu czynić w tej mierze
wyrzutów. Przyczyną niemocy w realizacji własnych postanowień były bowiem
nieludzkie warunki panujące w zimnej, wilgotnej, przepełnionej, a więc i dusznej celi. Otoczenie to wywoływało u więźnia ciężkie i długotrwałe choroby. Nie
dziwi więc fakt, że diarysta raz po raz daje wyraz swojego zwątpienia: „Nigdzie,
nigdzie rozweselenia, nigdzie, nigdzie pociechy, nigdzie, nigdzie nadziei. Zajęcia
moje ustawicznie niedostateczne do mojego usposobienia (…). Czynnymi moje
władze umysłowe bardzo trudno być mogą w niniejszym położeniu”24.
Czarnych chmur rozpaczy związanych ze stagnacją intelektualną nie pomagało też rozegnać towarzystwo, w jakim musiał się obracać: „Nulla dies sine linea.
Nie spełniam rozkazania w tym godle zawartego (…) miejsce i towarzystwo do
rozmyślań ważniejszych przeszkadza”25. Te pierwsze kontakty Zana ze społecznością orenburskich skazanych to kolejny ważny punkt inicjacji poety, tym razem
w życie zesłańca. Każda interakcja z nowym środowiskiem była dla Zana tym
trudniejsza, że rzadko mógł znaleźć płaszczyznę porozumienia, np. z przebywającymi w twierdzy kozakami. Jednak mimo tych utrudnień poeta starał się jak najdogłębniej poznać otaczających go ludzi. Wejście w nową dla Zana społeczność
wiązało się z poznawaniem kultury i obyczajów współwięźniów.
W końcu Zan odbył inicjację także w nowe otoczenie, dlatego (na tyle, na ile
to było możliwe) starał się poznać przestrzeń uralską. Co ciekawe, Zan ani swego pobytu w twierdzy orenburskiej, ani też żadnego okresu zesłańczego życia
24 Tamże, s. 36. W sposobie przedstawiania więzienia przez Zana istotny jest też wpływ czytanych przez niego w tym

czasie lektur. Pod cytowanym powyżej wpisem z dnia 10 stycznia 1825 roku możemy przeczytać: „Przyniesiono
znowu Waltera Scotta romans historyczny (…) La prison d’Edinbourg; czytałem go bez przerwy dwie doby,
napełniając się uczuciami pożałowania, tęsknoty, jakiemi ten poeta czytelników napełniać umie. Morał tego
romansu na tem, że cnota jest najmilszą życia przyprawą. Czytanie tego romansu, obudzając imaginację moją
we wszystkie strony życia mojego miłego, napełniło mnie rozrzewnieniem, z którego długo wyjść nie mogłem”.
25 Tamże, s. 37.
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nie postrzegał jako „infernalnego”26. Daleko mu było do mitu Syberii przedstawianej jako przestrzeń piekielna27. Jeśli popatrzymy na zesłańcze losy Zana, posługując się schematem wędrówki Dantego, nie było to dla niego piekło, ale raczej czyściec – miejsce, gdzie nastąpić ma oczyszczenie miłości z egoistycznych
przywiązań28. Tutaj właśnie może znajdować się odpowiedź na pytanie, dlaczego
w pismach zesłańczych Zana nie ma już martyrologii, jest za to ukazane piękno
przyrody rosyjskiej. Możliwe, że przyczyny tego stanu rzeczy powinniśmy doszukiwać się właśnie w czasach więziennej inicjacji poety, kiedy to przebywający
w izolacji filareta dokonał pierwszych tak znaczących prób wyzwolenia się z tego,
co krępuje jego ducha. Pragnienie wzniesienia się w stronę ideału wymagało jednak elementu oczyszczającego, który dla Zana wiązał się z konkretną przestrzenią.
Terytorium Rosji staje się więc tutaj nie tylko obiektem poznania intelektualnego,
ale także tłem pielgrzymowania, wędrówki ku świętości i doskonałości29.
Dostrzeżenie omówionych powyżej elementów więziennych inicjacji Zana
stanowi podstawowy kontekst dla scharakteryzowania kolejnych transgresji
dokonywanych przez niego na zesłaniu. Jest też fundamentalne dla właściwego
zrozumienia dzieł tego twórcy filomackiego, szczególnie zaś pism o charakterze
autobiograficznym z okresu po 1823 roku.
Bez uświadomienia sobie tych uwarunkowań psychologicznych oraz zróżnicowania następujących po sobie etapów przemian poety (w więźnia, zesłańca,
pielgrzyma) nie sposób dogłębnie zrozumieć odmiennej drogi, jaką Zan wybrał
po wygnaniu. Trudno także pojąć jego indywidualny stosunek do życia z dala od
ojczyzny. Te intensywne przemiany, jakie dokonywały się w świadomości byłego
przywódcy filareckiego, nie mogły ujść uwadze jego przyjaciół. Mickiewicz w liście
do Jana Czeczota tak oto skomentował więzienne inicjacje Zana: „Przypomnij,
jakim był Tomasz w zamku zaczarowanym [na Łukiszkach – P.S.]. Zaprawdę powiadam Ci, że kilkomiesięczne życie Tomasza więcej warte niż dziesięcioro lat
naszej teraźniejszej stałości”30.
26 Zob. Z. Sudolski, Sybirskie „inferno” filomatów, [w:] Syberia infernalna – mity i oblicza rzeczywistości, red. M. Cwenk,
Lublin 2014, s. 9–15.

27 Zob. Z. Trojanowiczowa, Sybir romantyków, dz.cyt., s. 82–148.
28 O owym oczyszczaniu się z miłości egoistycznej, ziemskiej, cielesnej Zan niejednokrotnie pisał w różnych

miejscach swego dziennika, np. „(…) [nowy – P.S.] rok zacząłem, mając mocne postanowienie pozbyć się
z wad i nałogów; (…) dążenie nieodwrócone do rozkoszy cielesnych były na uwadze, iżby się z nich pozbyć”.
Nieco dalej we wpisie z tego samego dnia Zan snuje refleksję na temat wyższości uczucia przyjaźni nad miłością:
„Miłością nazywam wygórowanie imagnacji i uczucia, których przedmiotem jakaś osoba. Bliższy z nią związek
mający są przyjaciele (…) im jest wszędzie pierwszeństwo”. T. Zan, dz. cyt., s. 29.
29 W tym sensie niezwykle znaczące będę też opisy górskich wędrówek Zana, które sam autor Dziennika wiąże
ze sferą religijności, a czasem nawet doświadczenia mistycznego. Zob. tamże, s. 143.
30 A. Mickiewicz, List do J. Czeczota i T. Zana z 5 (17) i 1827, [w:] tegoż, Dzieła, t. xiv: Listy. Część pierwsza 1815–1829,
Warszawa 1998, s. 383.
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katastrofizm, pesymizm, religijność,
eschatologia
Artykuł jest próbą wejrzenia w biograficzne i ideowe
aspekty relacji Czesława Miłosza i Mariana Zdziechowskiego. Choć bezpośredni kontakt obu twórców przypada na krótki okres studiów poety na Uniwersytecie Stefana
Batorego w Wilnie, po latach Miłosz powraca do osoby swojego dawnego profesora przede wszystkim w eseju Religijność
Zdziechowskiego (1943) i wierszu Zdziechowski (2000). Celem
niniejszego tekstu było wykazanie, że ideowy związek myślicieli
może stanowić przyczynek do badania ewolucji poglądów Miłosza, który – choć za młodu odrzucał anachroniczne stanowisko
Zdziechowskiego – z czasem intelektualnie i duchowo dojrzał do
zrozumienia religijnego pesymizmu i historiozoficznego katastrofizmu wileńskiego rektora. Co więcej, odkrywana przez Miłosza z opóźnieniem figura Zdziechowskiego staje się soczewką, w której poeta może
oglądać samego siebie w konfrontacji z problematyką eschatologiczną.

/

Jakub Pyda

Miłosz – Zdziechowski. Na szlakach
historiozofii i katastrofizmu

Nieubłagany ciąg zagłady i narodzin, Magnificencjo1.
Czesław Miłosz, Zdziechowski

Gdy Czesław Miłosz jako student Wydziału Humanistycznego na Uniwersytecie
Stefana Batorego w Wilnie po raz pierwszy spotkał Mariana Zdziechowskiego,
nie spodziewał się, jak znaczący wpływ na jego postawę będzie miał nobliwy wykładowca. Ślady niedługiej relacji Miłosza i Zdziechowskiego ujawnią się wiele
lat po ich pierwszych spotkaniach na korytarzach wileńskiej wszechnicy. Miłosz
poświęcił swojemu niegdysiejszemu nauczycielowi dwa teksty – esej Religijność
Zdziechowskiego z 1943 roku oraz wiersz Zdziechowski zawarty w tomie To opublikowanym niemal sześćdziesiąt lat później, w 2000 roku. Postać wileńskiego rektora pojawia się także w korespondencji Miłosza (między innymi do Jarosława
Iwaszkiewicza) oraz pod przewrotnym nazwiskiem Todtleben w niedokończonej
powieści o incipicie „Ziemia jest miejscem doskonałej ekstazy” z 1956 roku2. Ta
z rzadka powracająca obecność Zdziechowskiego może tylko pozornie wydawać
się nieistotna. Dwie wspomniane wcześniej zasadnicze próby zmierzenia się z akademikiem z zamierzchłych czasów – Religijność Zdziechowskiego i Zdziechowski – ze
względu na towarzyszące im okoliczności (najpierw atmosfera wojny, później zaś
doświadczenie millenium oraz schyłku życia) nabierają szczególnego charakteru.

1 Cz. Miłosz, Zdziechowski, [w:] tegoż, Wiersze wszystkie, Kraków 2011, s. 1186.
2 Z jednej strony nazwisko Totdleben, jak wskazuje Andrzej Franaszek, może stanowić reminiscencję autentycznej

rosyjskiej rodziny Totleben, właścicieli Kiejdan po 1863 roku. Z drugiej zaś strony Todtleben, ze względu na
niemiecki źródłosłów, wskazuje na tego, który „żyje w śmierci”, na „żywego trupa” (tod – śmierć, leben – żyć).
Zob. A. Franaszek, Miłosz. Biografia, Kraków 2011, s. 769.
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Zarysowanie relacji Miłosz – Zdziechowski z uwzględnieniem wczesnego okresu
twórczości wileńskiego poety może stanowić przyczynek do namysłu nad jego
dziełem w kontekście problemu powracającej przeszłości, anachronizmu, kategorii autorytetu czy też w związku ze światopoglądową i religijną postawą poety.

Kim był Marian Zdziechowski?
Marian Zdziechowski nie był anonimowym człowiekiem swoich czasów. Myśliciel urodzony w 1861 roku w Nowosiółkach zapisał się w pamięci potomnych
przede wszystkim jako erudyta o ogromnym polu zainteresowań. Był zarówno
historykiem literatury, znawcą kultur słowiańskich jak i filozofem religijnym oraz
politycznym moralistą3. Nosił tytuł profesora kilku szkół wyższych – nie tylko
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, lecz także Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Londyńskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego (w przypadku dwóch ostatnich piastował to stanowisko tylko nominalnie). Był także twórcą pierwszej polskiej pracy naukowej o literaturach słowiańskich zatytułowanej
Mesjaniści i słowianofile. Szkice z psychologii narodów słowiańskich (1888) oraz –
jak podaje Marian Zaczyński – „jednym z niewielu polskich uczonych znanych
w Europie (obok Aleksandra Brücknera, Jana Baudouina de Courtenaya, Leona
Petrażyckiego, Floriana Znanieckiego)”4. Działał społecznie: w 1901 roku założył w Krakowie „Klub Słowiański”, cztery lata później zaś – czasopismo „Świat
Słowiański”. Był również profesorem Akademii Umiejętności w Budapeszcie oraz
stałym prelegentem krakowskiego Związku Literackiego. Od 1933 roku piastował
funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. Publikował na łamach
„Biblioteki Warszawskiej”, „Bluszczu”, „Czasu”, „Niwy”, „Przeglądu Literackiego”,
„Przeglądu Polskiego”, „Przeglądu Powszechnego”, „Świata” oraz „Kraju”. Był komandorem Orderu Polonia Restituta, kawalerem Złotego Krzyża Zasługi i komandorem Węgierskiego Orderu Św. Stefana5.
Jak jednak ukazuje go Miłosz? Choć poeta przedstawia Zdziechowskiego jako
osobę o „godności rektorskiej” i „nazwisku otoczonym nimbem prawości i mądrości”, pozostaje on dla niego także (a może przede wszystkim?) „staruszkiem
3 Zob. K. Górski, Ś.P. Marjan Zdziechowski, „Ateneum Wileńskie” 1938, nr 2, s. i–xx.
4 M. Zaczyński, Wstęp, [w:] M. Zdziechowski, Wybór pism, red. tenże, Kraków 1993, s. 5.
5 Powyższe zestawienie zostało sporządzone na podstawie licznych opracowań badaczy. W szczególności

przydatne się okazały następujące publikacje: M. Zaczyński, Wstęp, dz. cyt.; I. Burzacka, Ideał a rzeczywistość.
O krytyce moralistycznej Mariana Zdziechowskiego, Poznań 1982; J. Krasicki, Eschatologia a mesjanizm. Studium
światopoglądu Mariana Zdziechowskiego, Wrocław 1994.
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o ascetycznej twarzy”6. Uderzający kontrast między przedstawionym wyżej wyliczeniem a wspomnieniem poety uwidacznia problematykę stanowiącą w znacznym stopniu doświadczenie pokoleniowe ludzi dorastających w latach międzywojennych – spór „dwóch odrębnych pokoleń”7, konflikt między generacją
anachroniczną, dziewiętnastowieczną, a jej następcami przynależącymi w pełni
do wieku xx. Warto podkreślić, że Miłosz, przypatrując się buntowi „dzieci przeciwko ojcom”, kwestionuje, jakoby był to przejaw deterministycznego, powszechnego prawa dziejowego. Poeta sięga po „mit samoczynnej ewolucji”8, aby wniknąć
we własną młodzieńczą postawę, a także by dowartościować nieodkryte zawczasu
oblicze Zdziechowskiego. Esej ma więc dwojakie znaczenie – jest jednocześnie
świadectwem spóźnionego dojrzewania Miłosza (rewidowania juwenilnego stanowiska) oraz symbolicznym aktem przywrócenia zmarłemu niesłusznie zapoznanej godności9. Nie przypomina jednak nagrobnego portretu utrwalającego
tylko piękne profesorskie oblicze, ale należy traktować go jako zarówno krytyczne, jak i empatyczne spojrzenie na proroka „wołającego na puszczy”10.

Szkoła katastrofizmu
Choć Miłosz spotykał się ze Zdziechowskim, uczęszczając między innymi na
jego prelekcje dotyczące twórczości Wiliama Szekspira11, wydaje się, że najtrwalsza nauka pozostawiona wileńskiemu słuchaczowi zawiera się w dwóch światopoglądowych postawach: pesymizmie religijnym i historiozoficznym katastrofizmie. Poeta w Religijności Zdziechowskiego akcentuje tę pierwszą, dostrzegając
w niej z jednej strony pokrewieństwo z myślą modernistyczną, z drugiej zaś rewers
dla neotomistycznego katolicyzmu wyczerpującego się zdaniem poety w okresie międzywojennym12. Dla Miłosza irracjonalne pojmowanie absolutu przez

6
7
8
9

Cz. Miłosz, Religijność Zdziechowskiego, [w:] tegoż, Legendy nowoczesności, Kraków 1996, s. 95.
Tamże, s. 96.
Tamże.
Miłosz, włączając się w szereg „strasznych dzieci”, które zaciągnęły u Zdziechowskiego moralny dług, pisze: „Całe
[Zdziechowskiego – J.P.] rozumowanie, wnioski, wskazania – rozmijały się z dążeniami młodych, którzy właśnie
w prądach uznanych przez profesora za dzieło szatana dopatrywali się zbawienia i to, co było dla niego nocą,
brali za «promienne oblicze wschodzącego dnia». Dopiero potem, po latach, wielu z nich miało drogą gorzkich
doświadczeń powrócić do niektórych prawd głoszonych przez Zdziechowskiego i uznać, że te same podstawy
mogą się na coś przydać, chociaż zmieniło się «niebo historyczne»”. Tamże, s. 95–96.
10 Tamże.
11 Zob. A. Franaszek, dz. cyt., s. 107.
12 Cz. Miłosz, Religijność Zdziechowskiego, dz. cyt., s. 112–117.
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Zdziechowskiego przydaje jego duchowości głębi, w której tęsknota do bóstwa
była „głosem nadziei przeciwko nadziei, pragnieniem cudu”13. W eseju poeta powołuje się na fragment opus magnum Zdziechowskiego – dwutomowej rozprawy
zatytułowanej Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa. Warto tu przytoczyć cały przywoływany przez Miłosza wyimek, aby wyraźnie zaznaczyć stanowisko jego dawnego nauczyciela:
I w miarę lat, im dalej w życie i świat szedłem, tym wyraźniej i boleśniej uświadamiałem
sobie, że świat ten, gdy go myślą, jako całość, objąć, bezładem jest i bezrozumem, nie zaś,
jak nas uczą, dziełem rozumu: nie z ręki Boga on wyszedł. Nie ma Boga – głosem wielkim wołają i natura, i historia… ale głos ten ginie w harmonii psalmów i hymnów, w tym
wielkim odwiecznym, z najgłębszych głębin ducha idącym wyznaniu, iż jako „ziemia bez
wody” jest dusza człowieka poza bogiem. Bóg jest. Tylko fakt istnienia Boga to coś przekraczającego zakres myśli światem zewnętrznym zajętej, to cud. Le monde est irrationel…
Dieu est un miracle14.

Jak ta dychotomiczna specyfika postawy religijnej Zdziechowskiego – wchłaniająca w siebie zarówno zwątpienie w bożą obecność w świecie doczesnym, jak i nieustanną praktykę „wypatrywania Miasta Bożego”15 – mogła wpłynąć na młodego
Miłosza? Katastroficzny ton poezji z lat trzydziestych, wyrażający się w licznych
obrazach pustki, znikomości, niepewnej i mrocznej przyszłości, zdaje się antycypować wydarzenia ii wojny światowej. Ogólna atmosfera wieku, a także z niejakim
trudem doświadczane wejście w dojrzałość16 z pewnością oddziaływały na Miłosza, którego samodzielnie odkrywane mroczne aspekty rzeczywistości prowadziły
na szlaki gnostycyzmu:
Obłoki, straszne moje obłoki,
jak bije serce, jaki żal i smutek ziemi,
chmury, obłoki białe i milczące,
patrzę na was o świcie oczami łez pełnemi,
i wiem, że we mnie pycha, pożądanie
i okrucieństwo, i ziarno pogardy
dla snu martwego splatają posłanie,
a kłamstwa mego najpiękniejsze farby
zakryły prawdę17.

13 Tamże, s. 108.
14 M. Zdziechowski, Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa, t. 1, Warszawa 1993, s. xiii.
15 Zob. A. Żywiołek, „Wypatrywanie Miasta Bożego”. Krasiński Zdziechowskiego, [w:] tegoż, Mesjański logos Europy.
Mariana Zdziechowskiego i Stanisława Brzozowskiego dyskursy o kulturze Zachodu, Częstochowa 2012, s. 513.

16 O warunkach wzrastania i dojrzewania Miłosza pisze Andrzej Franaszek w częściach Młody człowiek i sekrety
i Czarny Ariel. Zob. A. Franaszek, dz. cyt.

17 Cz. Miłosz, Obłoki, [w:] tegoż, Wiersze wszystkie, dz. cyt., s. 91.
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Wtedy właśnie Miłosz natrafia na Zdziechowskiego jako autora artykułów o znamiennych tytułach: Koniec Europy, Jak upadają cywilizacje czy Pesymizm jako siła
twórcza. Mogłoby się wydawać, że minorystyczne, pesymistyczne rozpoznania wileńskiego rektora powinny od razu trafić do świadomości poety-studenta, jednak
właściwy wygłos zyskują one dopiero w 1943 roku. Wtedy właśnie powstaje Reli
gijność Zdziechowskiego, która obok Legendy miasta-potwora czy Granic sztuki zostanie wydana pół wieku później w Legendach nowoczesności, współtworząc korpus
Esejów okupacyjnych. Wcześniej poeta włączy jeszcze szkic do Prywatnych obowiąz
ków. Intymny, wyznaniowy charakter tych przemyśleń sugestywnie kontrastuje
z odautorskim komentarzem zamieszczonym we wstępach do tych wydań. Dzięki nim dowiadujemy się, że przyczyną powstania tekstów były: „gwałtowny skok
historii”, „chęć pozbycia się dawnych nałogów i złudzeń”18 oraz „bomba niemiecka,
która we wrześniu 1939 roku trafiła w to skrzydło Pałacu Staszica, gdzie mieścił się
Instytut Francuski”19. Czyżby więc spełnienie katastroficznych wizji zaktualizowało w poczuciu Miłosza przedwojenne proroctwa Zdziechowskiego?
Stanowisko autora Doliny Issy w obliczu końca historii nie jest jednoznaczne.
Zainteresowanie historiozofią wzbudzał nie tylko Zdziechowski, lecz także stryj
poety Oskar Miłosz (nota bene autor książki inspirowanej filozofią św. Augustyna,
L’Apocalypse de Saint-Jean déchiffrée, którą Miłosz podarował właśnie Zdziechowskiemu). Współczesny badacz Jacek Breczko, analizując poglądy historiozoficzne
poety w perspektywie jego całego życia, apeluje jednak, aby nie przydawać mu
miana katastrofisty20. Istotnie, jeżeli za Aleksandrem Fiutem przyjmiemy, że katastrofizm stanowiłby rodzaj historiozoficznej diagnozy głoszącej „nieuniknioną zagładę wartości szczególnie cennych, elitarnych, stanowiących aksjologiczny fundament danego sytemu kulturowego”21, to przyporządkowanie myśli Miłosza do tej
światopoglądowej formuły byłoby nazbyt pochopne. Zasadnicza różnica polega na
tym – przekonuje Breczko – że „ostatnia w dziejach katastrofa (katastrofa główna)
nie jest końcem, ale zapowiedzią odrodzenia na styku historii i eschatologicznej
metahistorii”22. Koniec historii ma oznaczać nie upadek w niebyt, lecz apokatasta
sis, odsłonięcie zaświatowej tajemnicy istnienia, moment radykalnej regeneracji,
rewitalizacji świata. Czesław Miłosz, po latach wracający myślami do swoich nauczycieli, mówił:
18 Cz. Miłosz, Przedmowa, [w:] tegoż, Legendy nowoczesności, dz. cyt., s. 2.
19 Cz. Miłosz, Eseje warszawskie, [w:] tegoż, Prywatne obowiązki, Kraków 2001, s. 291.
20 Zob. J. Breczko, Poglądy historiozoficzne pisarzy z kręgu „Kultury” paryskiej. Przezwyciężenie katastrofizmu, odrzucenie
mesjanizmu, Lublin, 2010, s. 402.

21 A. Fiut, Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza, Kraków 2011, s. 109–110.
22 J. Breczko, dz. cyt., s. 402.
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Nie chciałbym stwarzać wrażenia, że mój umysł zwrócony jest ku przeszłości, bo nie byłoby to prawdą. Jak wszyscy moi współcześni byłem skłonny do rozpaczy, do przewidywania
bliskiej zagłady, i wyrzucałem sobie uleganie nihilistycznej postawie. Na głębszym jednak
poziomie poezja moja, jak mi się zdaje, pozostała zdrowa i wyrażała tęsknotę do Królestwa
Prawdy i Sprawiedliwości23.

Czy jednak w podobnym świetle nie można spojrzeć na stanowisko historiozoficzne Zdziechowskiego? Postulat przyjęcia postawy „w obliczu końca”, choć zawiera głębokie ślady dekadencji, nie ogranicza się do przewidywania nadchodzącej
katastrofy. Kolaps świata ma stanowić wypełnienie się opatrznościowego planu.
Ogłaszając historiozoficzny sens katastrofy, Zdziechowski wchodzi w polemikę
z myślicielami postrzegającymi historię jako powolne wypełnianie się przedustawnych, dziejowych epok – Ojca (Myśli), Syna (Słowa), Ducha Świętego (Czynu).
Autor Widma przyszłości wielokrotnie podejmuje namysł nad koncepcjami historiozoficznymi Georga Wilhelma Friedricha Hegla, Friedricha Wilhelma Josepha
von Schellinga, Augusta Cieszkowskiego i Zygmunta Krasińskiego24. Radykalne
przeciwstawianie historii i eschatologii uważa jednak za redukcjonizm – według
Zdziechowskiego wyłączenie historycznego doświadczenia człowieka poza ramy
eschatologii oddala go od perspektywy nadprzyrodzonej, czyni ją niedostępną.
Kontrpropozycją myśliciela była koncepcja, według której natura historii przekracza ją samą, pokonując granice realności i przenosząc ją w sferę irracjonalną,
a więc transcendującą poza rozum, i na mocy tego – eschatologiczną. Zdaje się,
jakby obaj myśliciele – Miłosz i Zdziechowski – zmagali się z trudem przezwyciężenia katastroficznej wizji dziejów25.

Rewizja autorytetu
Zdziechowski, będący niegdyś dla Miłosza „szacownym zabytkiem minionej
epoki”26, okazuje się osobą, która rozbudza w poecie „głód Boga”. Jest w istocie
pośrednikiem w drodze Miłosza do swoiście rozumianego sacrum – choć poeta
23 Cz. Miłosz, Królewska Akademia Szwedzka, Sztokholm, grudzień 1980, [w:] tegoż, Zaczynając od moich ulic, Wrocław
1990, s. 383.

24 Zdziechowski najdokładniej rozważa te problemy w dwóch pozycjach: M. Zdziechowski, Wizja Krasińskiego. Ze

studiów nad literaturą i filozofią polską, Kraków 1912; tenże, Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa, dz. cyt.

25 Interesującym kontekstem dla tych dwóch konceptualizacji historiozoficznych może być stanowisko zajęte

przez współczesnego badacza Andrzeja Kołakowskiego, według którego katastrofizm nie jest nurtem czy
stanowiskiem filozoficznym, ale postawą kulturową wyrastającą z prób oswojenia historii. Zob. A. Kołakowski,
Wstęp, [w:] Katastrofizm okresu międzywojennego, wybrał, opracował i wstępem opatrzył tenże, Warszawa 2014, s. x.
26 Cz. Miłosz, Religijność Zdziechowskiego, dz. cyt. s. 95.
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przyjmuje w eseju stanowisko komentatora myśli Zdziechowskiego, stwierdza,
że „stawanie pod gwiaździstym niebem czy współczucie cierpieniom muchy
jest zjawiskiem, które leży u narodzin wiar i obrzędów”27. Metafizyczna empatia wywiedziona wprost z „mistycznej grozy” Zdziechowskiego okazuje się dla
Miłosza zwierciadłem, przez które przygląda się własnej duchowości. Podobnie
sądzi Lidia Banowska, autorka bodaj jedynego artykułu poświęconego w całości
relacji tych dwóch postaci. Zwracając uwagę na podobieństwa w obrębie kreacji wileńskiego rektora w eseju z 1943 roku i późniejszym o niemal sześćdziesiąt
lat wierszu Zdziechowski, badaczka stwierdza, że w poetyckiej strategii przybliżeń
i oddaleń Miłosz wpisuje własny portret w oblicze profesora z zamierzchłych czasów28. Warto wspomnieć, że noblista napisał ten wiersz mając niemal osiemdziesiąt osiem lat. Prowokuje to do szukania analogii w tym, jak obaj myśliciele mogli doświadczać starości, nieprzystawalności do współczesnych realiów, czy też
własnej anachroniczności:
Długo trwała moja nauka powściągania siebie.
Bardziej od ciebie przebiegły, poznawałem swoje stulecie, udając,
Że znam sposób i zapominam o bólu29.

Zdziechowski jawi się tu już nie jako autorytet, lecz jakby zaświatowy przyjaciel, metafizyczny spowiednik, rozmówca, wspólnik. Metamorfoza, którą ledwie
tu sygnalizuję, zasługuje na uważniejsze prześledzenie. Zamysł Banowskiej, aby
czytać równolegle dwa teksty Miłosza, tak przecież pod względem chronologii
odległe, wymaga zaś zdecydowanego dowartościowania i kontynuacji. Dzięki
takim paralelnym rekonstrukcjom twórczość Miłosza może chwilowo przemieniać się w symboliczne drogowskazy biograficzne bądź zapisy intelektualnych
i duchowych wędrówek.
Do rewizji poglądów Zdziechowskiego dochodzi jednak dużo wcześniej – już
sam esej o religijności wileńskiego rektora stanowi wyraźną erratę w stosunku
do młodzieńczych sądów, do których Miłosz przyznaje się z niejakim wstydem.
Myśliciel przestaje być „małym staruszkiem o ascetycznej twarzy”, porzuca kruche ciało i przeistacza w uosobienie ideałów, które dla „strasznych dzieci” były
nie do przyjęcia:

27 Tamże, s. 114.
28 Zob. L. Banowska, Rozpacz i pragnienie cudu – Miłosz wobec Zdziechowskiego, „Porównania” 2012, nr 10, s. 49.
29 Cz. Miłosz, Zdziechowski, dz. cyt., s. 1186.
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Zdziechowski – to nagość uczucia religijnego (czy jak je nazwiemy) – to również
bezkompromisowość etyczna, wobec której zło jest nie do usprawiedliwienia, nawet gdy
wezwać do pomocy najszczytniejsze hasła. To spojrzenie na absolutną granicę, która dzieli
dobro od zła – rzecz bardzo rzadka w czasach daleko posuniętej względności30.

Spóźnione dojrzewanie? Próba oswajania historii? W jednym momencie na Zdziechowskim, uobecnionym już jako swoista figura literacka, spoczywa ciężar eschatologicznych spekulacji – w tym także samego Miłosza. Nieprzejednane oblicze
Zdziechowskiego pozostaje dla jego ucznia świadectwem trwania „w obliczu końca”. Może to przejmujące wyczekiwanie zmierzchu świata stanowi podwójną próbę? Czyżby egzamin wytrwałości stawał się udziałem nie tylko proroczego profesora, lecz także studenta-poety? Młody Miłosz powtarza w pewnym sensie historię
nieposłuszeństwa Tomasza Apostoła niedowierzającego słowom swojego Mentora. Po latach wraca do tego trochę wstydliwego, a trochę formacyjnego momentu
życia. Ponownie przeprowadza sąd nad Zdziechowskim, w czasie którego musi nie
tylko zakwestionować niegdyś wypowiedziane słowa, lecz także własny głos, własne „ja”. Ale to jeszcze nie wszystko. Kto wie, może dokonujący się ponowny proces
Zdziechowskiego oznacza dla Miłosza coś więcej, niż pochylenie się nad sprawami
ludzkimi – wileńskiego mędrca i swoimi? Może sąd ten był również „prywatnym
obowiązkiem” wobec historii? Zobowiązaniem wobec samej eschatologii?
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student iii roku mish-u (kierunki wiodące: filologia francuska i edytorstwo)
na Uniwersytecie Jagiellońskim, finalista
xlv Olimpiady Literatury i Języka
Polskiego, dwukrotnie nagrodzony
w konkursie na najlepszą pracę
roczną na Wydziale Polonistyki uj.
Jego zainteresowania koncentrują
się wokół literatury xix wieku.
Szczególnie ciekawią go twórczość Juliusza Słowackiego
oraz dzieła polskich i francuskich symbolistów.

Powieści poetyckie
Juliusza Słowackiego.
Aspekty genologiczne

Juliusz Słowacki, powieść
poetycka, Hugo, Mnich, Jan
Bielecki, Arab, intertekstualność,
bajronizm, romantyzm polski,
wiek XIX
Celem artykułu jest udowodnienie, że już w czasie pisania pierwszych powieści poetyckich (Hugona, Mni
cha, Jana Bieleckiego, Araba) Juliusz Słowacki przejawiał
znaczną świadomość literacką i skomponował utwory arty
stycznie nowatorskie. Punktem wyjścia dla niniejszych rozważań jest odczytanie kreacji bohaterów omawianych dzieł
jako intertekstualnych aluzji wobec powieści poetyckich autorstwa Byrona, Mickiewicza i Malczewskiego. Następnie dokonana zostaje analiza pozostałych aspektów genologicznych owej
formy literackiej. Autor stara się dowieść, że właśnie dzięki intertekstualnym odniesieniom do innych utworów Słowacki stworzył dzieła, które modyfikują pierwotne założenia gatunkowe powieści poetyckiej i wchodzą w polemikę z niektórymi ideami romantyzmu w ogóle.
Ważnym elementem prowadzonych rozważań jest refleksja nad tym, jak
Słowacki pojmował pojęcie bajronizmu.

Norbert Gacek

/

Powieści poetyckie Juliusza Słowackiego.
Aspekty genologiczne

Wstęp
Forma powieści poetyckiej stała się w Polsce lat dwudziestych xix wieku wyjątkowo popularna. Agnieszka Wnuk nazywa ten czas okresem „twórczej adaptacji
Byronowskiego modelu”1. Jednakże, zdaniem badaczki, dość szybko „autorzy
w miejsce wprowadzania twórczych zmian zaczynają, mówiąc słowami Stanisława Balbusa, realizować «strategię epigońską»”2. Czy jednak można zaliczyć
do tych nieoryginalnych naśladownictw również poematy Słowackiego? Takiego zdania byli m.in. Stefan Treugutt (autor obszernego studium poświęconego
wczesnej twórczości Słowackiego), Józef Tretiak czy Józef Ujejski. Badacze owi
dzielili przekonanie, że powieści poetyckie Słowackiego stanowią przykład imitatorstwa niedorastającego do realizacji Byrona, Mickiewicza czy Malczewskiego. Zarzucali oni tekstom Słowackiego „błędy kompozycyjne, niekonsekwencje
ideowe i płytkość rozwiązań artystycznych”3. Według Treugutta utworom tym brakowało „ukrytego ładunku”4 – sensu symbolicznego. Opinie te dotyczyły przede
wszystkim – jak wskazuje Jarosław Maciejewski5 – pierwszych powieści poetyckich

1

A. Wnuk, Powieści poetyckie Juliusza Słowackiego jako przykład realizacji metagatunkowych, [w:] Piękno Juliusza
Słowackiego, red. J. Ławski, G. Kowalski, Ł. Zabielski, t. 2: Universum, Białystok 2013, s. 203.
2 Tamże, s. 204.
3 J. Maciejewski, Powieści poetyckie Słowackiego, Poznań 1991, s. 6.
4 S. Treugutt, Pisarska młodość Słowackiego, Wrocław 1958, s. 95.
5 J. Maciejewski, dz. cyt., s. 6.
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Słowackiego, które miały ukazać się jako wspólny cykl w roku 1830 (Jan Bielecki,
Hugo, Mnich, Arab)6.
Niniejszy artykuł ma na celu wykazanie, że dzięki przeobrażeniom podstawowych założeń gatunku (bądź wierności wobec nich), Słowacki stworzył utwory
intertekstualne (polemizujące z myślą dzieł wzorcowych), jak również odnoszące
się do sporów estetycznych (a nawet moralnych) schyłku okresu przedlistopadowego oraz do samej formy powieści poetyckiej. Tak przeprowadzone badania
dowodzą, że Słowacki już w młodym wieku miał mocno rozwiniętą świadomość
pisarską, a sama forma powieści poetyckiej w roku 1830 wcale nie była jeszcze
przestarzała. Co więcej, zyskała ona nową funkcję – przestrzeni, w ramach której
można toczyć polemikę artystyczną i społeczną z bajronizmem leżącym u genologicznych podstaw tej formy literackiej. Moje rozważania skupiają się na kreacji głównych (tytułowych) bohaterów wspomnianych poematów. Marian Ursel
pisze o bohaterach powieści poetyckich jako o: „strukturze nadrzędnej dla tego
gatunku, której zostają podporządkowane pozostałe jego elementy”7. Inne komponenty gatunkowe (poetykę maski, tajemniczą i pełną luk fabułę, „akcję wierzchołkową”, motyw spowiedzi głównego bohatera, typy narracji oraz – gatunkową
nowość – cykliczność utworów) i dokonane w nich zmiany poruszam następnie
w kontekście postaci głównej. Tak przeprowadzoną analizę łączę z wnioskami interpretacyjnymi tyczącymi się całego cyklu.
Dotychczasowe badania (te, które nie uznały omawianych tekstów za epigońskie) skupiały się bądź na samej intertekstualności poematów, bądź na ich metagatunkowym charakterze. W pierwszym przypadku należy wspomnieć o pracach
Ursela i Maciejewskiego. Ursel uznaje, że oczywiste związki między powieściami
poetyckimi Słowackiego a utworami Byrona nie świadczą o niedojrzałym charakterze twórczości autora Mnicha. Wręcz przeciwnie, według Ursela poematy
te stanowią „przejaw świadomej i zamierzonej postawy poetyckiej (…)dążenie
do przedstawienia własnej, odrębnej lekcji byronizmu”8. Badacz w podobny
sposób wypowiada się również o twórczym „wyzyskiwaniu”9 przez Słowackiego
dzieł Mickiewicza, Tassa, Chateaubrianda i poetów tzw. szkoły ukraińskiej. Ursel
uznaje, że:

6 W dalszej części artykułu używam zamiennie tytułów i podtytułów analizowanych poematów: powieść krzyżacka
(Hugo), powieść wschodnia (Mnich), powieść narodowa (Jan Bielecki).

7 M. Ursel, Wstęp, [w:] J. Słowacki, Powieści poetyckie, oprac. tenże, Wrocław 1986, s. xliv.
8 Tamże, s. lvii.
9 Tamże, s. lvi–lviii.
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W sumie młodzieńcze utwory Słowackiego wykazują dużą niezależność artystyczną
wobec tradycji literackiej. Są przejawem tak charakterystycznej dla całej poezji autora
Beniowskiego samodzielnej postawy wobec dziedzictwa literackiego. Są dowodem, iż
nawet w początkowej fazie twórczości poeta nie uzależniał się bezwolnie i wszechstronnie
od inspirujących go utworów10.

Jeszcze dalej idzie w swych rozważaniach Maciejewski. Podobnie do Ursela sądzi
on, że Słowacki nie naśladuje innych twórców powieści poetyckich, lecz w oryginalny i świadomy sposób odwołuje się do ich dzieł. Maciejewski jednak dodaje do
tej uwagi nowe spostrzeżenie:
Właściwą (…) wymowę tych „znaków” daje się odczytać dopiero poprzez
zinterpretowanie w dziełach Słowackiego funkcji przekształceń owych motywów,
postaci, wątków należących do innych autorów. Ważniejsza jest dlatego różnica ujęcia,
widoczna oczywiście tylko na tle analogii, niż stopień wierności wobec dzieła wskazanego
nachalnym cytatem, symbolicznym gestem występującej postaci, nastrojem opisanej
sceny czy schematem fabuły11.

Według badacza owe literackie aluzje umożliwiają Słowackiemu „polemikę z autorytetami ówczesnej literatury i krytyki”12. Zdaniem Maciejewskiego, Słowacki:
(…) dorzucił jednak do tych obiegowych konwencji nowatorskie na owe czasy
propozycje – prowadzenie wewnątrz samych utworów literackiej dyskusji poprzez
technikę apokryfu i aluzji. Polemika ta poprowadziła Słowackiego ku własnym,
oryginalnym wnioskom historiozoficznym oraz ku odmiennym od stanowiska
romantyków kryteriom wartościowania ideowego, etycznego, obyczajowego13.

Inny tok interpretacyjny proponuje Wnuk. Jej zdaniem intertekstualność powieści poetyckich Słowackiego ma wymiar metagatunkowy. Wszelkie, występujące
w omawianych tekstach, nawiązania do innych realizacji owego gatunku literackiego służą autorowi Araba za „metakomentarz do reguł rządzących konkretną
formą”14. Wnuk zauważa, że:
Poeta konstruuje swoje powieści poetyckie zgodnie z regułami przyjętego gatunku,
dokonuje w nich jednak subtelnych, ale znaczących przesunięć. Rozpatrywane łącznie
jako konsekwentna technika pisarska przekształcenia te (…) jawią się jako gra ze

10
11
12
13
14

M. Ursel, Wstęp, [w:] J. Słowacki, Powieści poetyckie, wstęp i przypisy tegoż, Wrocław 1987, s. xxxix.
J. Maciejewski, dz. cyt., s. 6.
Tamże, s. 133.
Tamże.
A. Wnuk, dz. cyt., s. 203.
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znanym i uznanym wariantem powieści poetyckiej. Jednocześnie podważają status
tej formy literackiej jako gatunku o ustalonym kształcie oraz pokazują jego zmienione
oblicze (…); w efekcie modyfikują strukturę i semantykę całego utworu rozumianego
jako realizacja określonego gatunku15.

Mimo rozwiniętego stanu badań nad młodzieńczą twórczością Słowackiego wciąż
możliwe jest poszerzenie go o nowe konstatacje. Przez takie rozwinięcie należy
w tym wypadku rozumieć analizę wspomnianych poematów Słowackiego jako
nawiązujących do ówczesnych wzorcowych powieści poetyckich i właśnie przez
te nawiązania (oraz poczynione w ich obrębie zmiany) modyfikujących ich pierwotną konstrukcję gatunkową oraz przekaz ideowy.

1. Stylizatorstwo czy metagatunkowość?
Centralne postacie owych utworów są skonstruowane jako bajroniczne, a nawet hiperbajroniczne16. Za wyznaczniki tego typu bohaterów traktować trzeba:
„tajemniczą biografię, skłócenie ze światem oraz doznawanie silnych namiętności,
co łączy się z lirycznym wymiarem dzieł”17. Dane dotyczące życia analizowanych
charakterów – tj. Hugona, Mnicha, Jana Bieleckiego i Araba – są nakreślone schematycznie. Po pierwsze wyeksponowane zostają ich zbrodnie wyrastające ponad
jakąkolwiek – obecną przecież u Byrona – heroiczność. Po drugie silnie podkreślone zostaje skłócenie głównych postaci ze światem, osiągające punkt kulminacyjny
w zakończeniach poematów. Należy przyznać rację krytykom twórczości Słowackiego, którzy twierdzą, że:
Osoby działające (…) przeciwne są nawet pojęciom zdrowego rozsądku: żadna nie
ma umotywowanego działania, nie ma trzeźwości, nie ma rzeczywistości, wszystkie są
ekscentryczne, a nadto jeszcze osłonione jakąś mgłą tajemniczości, przez którą tylko
pewne ich strony, tylko pewne rysy charakteru przebijają się jaśniej i wyraźniej; są to
tytany sami w sobie, ale karły w działaniu18.

Hipolit Stupnicki nie jest osamotniony w takiej interpretacji wczesnych tekstów autora Jana Bieleckiego. Warto przytoczyć słowa Wnuk o niedawnej ocenie

15
16
17
18

Tamże, s. 207.
J. Maciejewski, dz. cyt., s. 6.
J. Sławiński, Powieść poetycka, [w:] Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1988, s. 386.
H. Stupnicki, Juliusz Słowacki (jego żywot i pisma), „Przyjaciel Domowy” 1862, nr 10–12, s. 73–75, cyt. za: A. Wnuk,
dz. cyt., s. 197.
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powieści poetyckich dokonanej przez Dariusza Seweryna. Według badacza fabuła
poematów jest „bardziej bajronowska niż w powieściach Byrona”19. Owe zarzuty
schematyczności, stylizatorstwa pozbawionego głębszej płaszczyzny skupiają się
w głównej mierze na figurze bohatera, przerysowanego i skopiowanego od Byrona (Mnich), Malczewskiego (Jan Bielecki) i Mickiewicza (Arab, Hugo).
Jednakże naśladownictwo oraz wyolbrzymienie cech bajronicznych nie ma
tu wymiaru epigońskiego, lecz intertekstualny. Wnuk traktuje intertekstualność
jako jedną z możliwości odczytania wczesnych dzieł Słowackiego, pisze również:
„forma ta zamienia się w płaszczyznę intersemiotycznego dialogu”20. Dla badaczki
modyfikacje powieści poetyckich – w obszarach narracji, typu bohatera, fabuły – mają u Słowackiego wymiar „komentarza”, „metatekstu” wobec „neutralnych
realizacji omawianego gatunku”21.
Przyjmuję strategię interpretacyjną zbliżoną do wcześniej przytaczanych komentarzy krytycznych, zgadzam się ze stwierdzeniem o schematyczności postaci.
Dostrzegam powiązanie owych bohaterów ze wzorami czerpanymi od innych. Jednocześnie wyciągam z tych obserwacji wniosek wręcz przeciwstawny. Charaktery
z Araba, Mnicha, Hugona i Jana Bieleckiego są według mnie tak typowe właśnie ze
względu na to, że pełnią funkcję komentarza. Uzupełniają one swoje pierwowzory, ale w sposób, który w każdym przypadku zmienia przede wszystkim postrzeganie samego bajronizmu. Kreacje postaci skonstruowane przez Słowackiego są
nowatorskie w stosunku do standardowych wyznaczników gatunku. Maciejewski
sądzi, że między innymi dzięki takiemu zabiegowi omawiane poematy mieszczą
się w obrębie sporów przełomu romantycznego i sporów estetycznych w ogóle22.
Słowackiemu daleko do bezproduktywnego powtarzania modnych motywów.
Stanisław Balbus (twórca pojęcia intertekstualności konwersacyjnej) uważa, że:
Romantycy „nie naśladowali” i odsuwali ten nieunikniony aspekt twórczości na plan
możliwie daleki, ponieważ w ówczesnym systemie literatury naśladowanie było
bezwartościowe. Jeżeli zaś pojawiały się – stosunkowo liczne zresztą – naśladownictwa
w kręgach patronatu wybranych mistrzów (którym imputowano lub u których odkrywano
„romantyczne pierwiastki”), to znaczyły one już co innego i funkcjonowały inaczej niż
w klasycyzmie. Były to w coraz większym stopniu alegatywne dialogi z autorytetem
z pozycji mimo wszystko suwerennej. Od strony teoretycznej (acz i jako osobiste wyznanie)
znakomicie ujmuje to Słowacki w słynnym Wstępie do III tomu Poezyj, zawierającym
m.in. Lambra, któremu jawnie patronuje Giaur, Korsarz i Lara Byrona, a przecież poeta –

19
20
21
22

D. Seweryn, Słowacki nie-mistyczny, Lublin 2001, s.119, cyt. za: A. Wnuk, dz. cyt., s. 201.
A. Wnuk, dz. cyt., s.205.
Tamże, s. 203.
J. Maciejewski, Powieści poetyckie Słowackiego..., passim.
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przyznając to – nie ma najmniejszych wątpliwości, że artystycznie wyraża „treść myśli
żywotną naszego kręgu”. (…) Romantycy więc, nawet jeśli bezpośrednio nawiązy‑
wali do obcych wzorców, jeśli je wręcz imitowali, to w najgłębszym swoim przekonaniu
„nie naśladowali”, ponieważ fundamentem twórczości romantycznej była: „oryginalność”23.

Maciejewski wskazuje, które z ówczesnych utworów Słowacki przyjmuje jako
podstawę do swojego „komentarza”: Marię Malczewskiego (Jan Bielecki)24, Farysa
Mickiewicza (Arab)25, Giaura Byrona (Mnich)26 i Mickiewiczowski poemat historyczny Konrad Wallenrod (Hugo)27.

2. Trzy portrety zdrajców: Jan Bielecki, Mnich, Hugo
W Janie Bieleckim Słowacki zapożycza od Marii nie tylko same postacie, ale
„powtarza [Słowacki – N.G.] w swym poemacie charakterystyczne jej sceny”28.
W ten sposób w tekście pojawiają się: bal maskowy łączący się ze zbrodnią, karzeł łudząco przypominający Pacholę z Marii, wreszcie zatarg między szlachcicem a magnatem, doprowadzający tego pierwszego do zguby i zmieniający go
w mściciela. Aluzyjnie skonstruowana jest również postać Starosty, którego można porównać z bohaterem Marii – Wojewodą:
Pan Brzezan huczne wydaje biesiady
Oto łatwo go rozeznać za stołem,
W złocistej szacie, ale bardzo blady;
Wydaje troski zachmurzoném czołem29. [J. 84, w. 73–76]

Tak swojego odpowiednika Wojewody wprowadza do tekstu Słowacki, jednak jest
to obraz nie tyle różny od makiawelicznego i przebywającego w cieniu magnata,
ile wręcz mu przeciwstawny:
Zeszedł pan Wojewoda, bogato przybrany; (…)
W spokojnych jego rysach trudno poznać znamię
Głębokich wewnątrz uczuć; tylko dzielne ramię –
Świetna mowa, dla ludzi – imię znakomite –
Co w sobie, to na zawsze dla wszystkich ukryte30.
23
24
25
26
27
28
29

S. Balbus, Intertekstualość a proces historycznoliteracki, Kraków 1990, s. 141–142.
J. Maciejewski, dz. cyt., s. 7.
Tamże, s. 62.
Tamże, s. 48.
Tamże, s. 53.
Tamże, s. 9.
Wszystkie cytaty z Jana Bieleckiego, Hugona, Araba i Mnicha pochodzą z: J. Słowacki, Powieści poetyckie,
oprac. M. Ursel, Wrocław 1986. W nawiasach podane są: skrócone tytuły, numery stron i wersów.
30 A. Malczewski, Maria. Powieść ukraińska, Kraków 2002, s. 8.
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Największym przewinieniem Sieniawskiego jest porywczość, niepohamowanie,
które prowadzi go do zbrodni – zniszczenia domu Bieleckiego w imię dawnych
zatargów. Podobnie zachowuje się Jan w momencie zamordowania oracza. To
jeszcze przewinienia popełnione pod wpływem chwili: „dość jednej iskry, wnet
ogień wybucha” [ J. 84, w. 85]. Jest więc o tyle Starosta podobny do magnata
z Marii, o ile służy to intertekstualności dzieła Słowackiego, tzn. przypomina go
jedynie piastowaną funkcją, zamożnością i konfliktem z Bieleckim. Oryginalny
Wojewoda nie pozwala sobie na okazanie prawdziwych strapień, plany snuje pod
osłoną nocy, w tajemnicy. Taka kreacja postaci spotyka się ze sposobem przedstawienia Bieleckiego podczas rzezi na balu maskowym:
Już wpadł do sali, zaraz za nim w ślady,
straszny wiatr zawył na ściany zamkowe
Światła zadrżały, zgasły, (…)
Wpadł jak śmierci mara [J 97, w. 387–391]

Ciemność, zjawiska nadprzyrodzone i wreszcie porównanie do mrocznego widziadła to elementy spójne i występujące w opisach obydwu bohaterów:
W niknących cieniach zamku zanurzył swą postać.
Jak te straszące mary, które bojaźń nasza
Widzi w bezsennej nocy – poranek rozprasza31.

Podobieństw jest jednak więcej. Słowacki zbliża Bieleckiego do Wojewody dzięki użyciu typowej dla powieści poetyckiej kompozycji, określonej przez Wiktora
Żyrmunskiego jako akcja wierzchołkowa, czyli „poprzerywany łańcuch oddzielnych, mocno nakreślonych sytuacji, oddzielonych odstępem czasu i stanowiących
samodzielne centra uwagi artystycznej”32. Wojewoda snuje swoje mordercze zamysły w tajemnicy/mroku. Mochnacki posuwa się do stwierdzenia, że Wojewody
„prawie nie widać na scenie”33. Podobnie jest z Bieleckim, od zniknięcia po weselu zostaje rozpoznany dopiero na końcu poematu przez Annę, widome są tylko
znaki jego działania – wysyłane listy i posłaniec, którym może być sam bohater,
jednak zostaje to pozostawione kwestii domysłów. Droga do realizacji zemsty Bieleckiego funkcjonuje właśnie w owej przestrzeni „poza sceną”, podobnie jak ta
Wojewody. Zestawienie bohaterów dobrze podsumowuje ich miejsce na balach,

31 Tamże, s. 10.
32 W. Żyrmunskij, Byron i Puszkin, K istorii romanticzeskoj poemy, „Academia”, Leningrad 1924, s. 44, cyt. za: M. Ursel,
Wstęp, [w:] J. Słowacki, dz. cyt., s. xliii.

33 M. Mochnacki, O Literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym, Łódź 1985, s. 112–114.
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poprzedzających w obydwu utworach dokonaną zbrodnię. Magnat Malczewskiego wyprawia ucztę w wigilię zamordowania Marii, wie, że jego plan mordu
zostanie wprowadzony życie, ale sam nie wychodzi z ukrycia, jest wyrachowany.
Bielecki natomiast we własnej osobie bierze udział w „tańcu tatarskim” – kuligu,
który niesie śmierć Staroście i innym możnym. Bohater Słowackiego łączy więc
ową zdolność do chłodnej kalkulacji i okrucieństwo Wojewody z temperamentem Wacława, który chce własnoręcznie dokonać odwetu na swoim ojcu w zakończeniu poematu.
To jednak nie wszystkie strony osobowości Bieleckiego. Kluczową dla współczesnych Słowackiemu badaczy – przede wszystkim dla Mochnackiego34 – postacią w Marii był bowiem Miecznik, ideał Polaka dawnych czasów, czujące‑
go obowiązek wobec kraju i prawa – „rycerza ziemianina”35. To właśnie jego
odpowiednik – Cześnik – zostaje przez Słowackiego najbardziej odsunięty od
głównych wydarzeń poematu. Maciejewski pisze o nim jako o elemencie utworu
jedynie wskazującym na odniesienie do Marii36. Kolejna postać pełni w takim wymiarze funkcję intertekstualną. Cechy oryginalnego Miecznika zostały natomiast,
według badacza, rozdzielone między Bieleckiego i Annę37. Maciejewski konstatuje, że Annie przypada to, co w szlachcicu jest pryncypialne, religijne i dobre,
a Bieleckiemu jedynie „zawadiacki temperament”38 Miecznika. Moim zdaniem
można polemizować z takim stwierdzeniem. Miecznik, gdy po raz pierwszy pojawia się w poemacie, wspomina przeszłe szczęśliwe czasy, kiedy walczył w obronie
Rzeczypospolitej. Podczas wesela Bielecki ubrany jest właśnie w zbroję, za którą
tęskni ojciec Marii. Co więcej, pancerz zostaje „odróżniony” [ J 88, w. 164] od
czerni, koloru, który tak ciąży Miecznikowi. Bielecki posiada zatem – i za niedługo
utraci – to szczęście, które stary szlachcic stracił już dawno. W obu przypadkach
owa radość jest powiązana ze zbiorowością – ojczyzną wspominaną przez Miecznika i kompanią weselników towarzyszących Bieleckiemu:
A daléj, swaty za młodym rycerzem,
A daléj, bracia husary, pancerni,
A daléj, służba w wielkiém stoi kole [J 88, w. 161–163]

Członkowie zbiorowości ustawieni są w „kole”, wszyscy są tam równie ważni. Takie
przedstawienie ma być dowodem braterskich stosunków panujących w miasteczku.
34
35
36
37
38

J. Maciejewski, dz. cyt., s. 38.
M. Mochnacki, dz. cyt., s. 115.
J. Maciejewski, dz. cyt., s. 19.
Tamże, s. 21.
Tamże.
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Owa „kolistość” powtarza się również w warstwie stylistycznej zacytowanego
fragmentu – w użyciu anafory. Zażyłość relacji występujących między mieszkańcami Brzezan jest w utworze podkreślona jeszcze raz. Ma to miejsce przy symbolicznym wykluczeniu z tej wspólnoty samego Bieleckiego. Bohater wspominany
jest jako „pan wioski” [ J 101, w. 503], przeklęcie go nie przychodzi łatwo staremu
kapłanowi, a ława, w której siadywał Bielecki, wciąż stoi pusta. Jeśli cechowałyby
Jana jedynie owe negatywne, wcześniej analizowane przymioty, to czy żałoba i żal
sąsiadów byłyby tak głębokie? Bielecki dziedziczy więc po oryginalnym Mieczniku również troskę o wspólnotę. Takie połączenie różnych osobowości w postaci
Jana służy wyraźnej deheroizacji aktu zdrady bohatera. Bielecki przed popełnieniem jej przypomina Miecznika, później jednak znacznie bliżej mu już do Wojewody. Po odstępstwie zmienia się również towarzyszący Bieleckiemu aspekt religijny, uwydatniający się nie tylko w „kościele wiejskim”, ale i na balu maskowym,
gdzie w rękach Jana (zdrajcy) błyszczy szabla z „obrazem Najświętszej Panny”
i widniejącym poniżej herbem bohatera. Bielecki kiedyś połączył swój rodowy
znak z sacrum. Jednakże na balu to właśnie klingą, na której umieszczony jest symbol religijny, bohater zabija Starostę. Co więcej, Bielecki w momencie popełniania
morderstwa jest przebrany w tatarski strój. Wizerunek Matki Boskiej kontrastuje
z postępowaniem bohatera, nie wskazuje już na jego pobożność, a tylko przypomina czasy dawnej (i minionej) świetności Bieleckiego.
Bez kontekstu intertekstualnego kreacja głównego bohatera powieści narodowej mogłaby uchodzić za epigońską. Bielecki łączy w sobie właściwości
trzech szlachciców z poematu Malczewskiego: Wojewody, Wacława i Miecznika. Z perspektywy genologicznej tytułowy bohater wywiązuje się ze swojej roli
organizującej świat przedstawiony. Postacie pojawiające się wokół Bieleckiego
to albo proste wskaźniki intertekstualności (które przez sam fakt pojawienia się
mają być wskazówką, do jakiego utworu wzorcowego odnosi się Słowacki – jest
to ich jedyna rola), albo charaktery pozbawione cech typowych dla ich pierwowzorów – skumulowanych właśnie w postaci Bieleckiego. Jest to w takim razie
gatunkowa realizacja wykraczającą ponad założenie, spaja w sobie wszystkie możliwe osobowości, a pozostałe postacie spycha na dalszy plan. Nawet Anna mimo
swojej dwuznaczności jest ważna tylko w odniesieniu do Bieleckiego. Z jego
zdradą skontrastowana jest jej wierność – to Anna towarzyszy Bieleckiemu aż
do jego śmierci na cmentarzu wiejskiego klasztoru. Bohaterowie powieści narodowej mają odsyłać do innych dzieł – a więc nadawać kontekst – lub wyeksponować postać „zdrajcy-tatara”. Taką interpretację potwierdza zmiana fabularna
zastosowana przez Słowackiego. Oś sporu i tragedii w Marii stanowił mezalians.
Fabuła Jana Bieleckiego koncentruje się natomiast na zatargu personalnym między
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szlachcicami. Mezalians oznacza konflikt rodzinny, angażujący w różnym stopniu
wszystkie kluczowe postaci poematu. U Słowackiego fabuła skupia się jednak na
dramacie „sromu” [ J 90, w. 211], zemsty i zdrady Jana, dodatkowo pozbawionego względem oryginału pokrewieństwa ze Starostą. Przez takie wyeksponowanie
Słowacki może wskazać na różnicę dzielącą Bieleckiego od typowych charakterów bajronicznych. Według Maciejewskiego zasadniczą zbrodnią Jana jest zdrada,
wcześniej „istniejąca w powieściach Byrona jedynie na marginesie innych grzechów,
w cieniu dominującej tam zemsty”39.
Konstrukcje głównych bohaterów występujące w powieści wschodniej i powie
ści krzyżackiej są niemal identycznie jak ta, którą Słowacki uformował w powieści
narodowej. Maciejewski wyszczególnia elementy odsyłające te dwa dzieła do ich
„komentowanych” odpowiedników. W Mnichu będzie to:
(…) szereg scen aluzyjnych wobec Giaura (…). I u Byrona kochanka bohatera ginie za
kontakt z niewiernym, gdyż tak chciało prawo muzułmańskie. I u Byrona bohater spędza
ostatnie swe dni w klasztorze i spowiada się przed śmiercią, pełen niechęci dla mniszego
otoczenia. W spowiedzi także wspomina swą kochankę, widząc ją w sennej halucynacji40.

Znów najważniejsze są dokonane przez Słowackiego zmiany wobec oryginału.
Mnich – w przeciwieństwie do Giaura – nie porusza wątku cudzołożnej miłości,
koncentruje się za to na kwestii pojawiającej się u Byrona jedynie szczątkowo –
na odstępstwie od wiary. Maciejewski wskazuje na fakt, że – w przeciwieństwie
do Giaura, jak również do Bieleckiego – Mnich jest postacią szlachetną, dokonującą konwersji ze wzniosłych pobudek. Ma on być targany wyrzutami sumienia,
gdy przychodzi mu walczyć z własną rodziną. Istnieją jednak liczne i istotne podobieństwa między ukształtowaniem postaci Mnicha a kreacją Jana Bieleckiego. Mnich zostaje wyeksponowany kosztem usunięcia charakterów oryginału
(Hassan) lub przez nadanie im funkcji kontrastowej, identycznej z tą pełnioną
przez Annę. Za tę drugą kwestię odpowiada w Mnichu także postać kobieca –
Zara, dozgonnie wierna kochankowi nawet po wyklęciu go ze społeczności, co
przypłaca – tak jak Anna – swoją zgubą. Wyeksponowanie bohatera umożliwia
również spowiednik. Jest on w pewien sposób narratorem, gdyż przytacza wypowiedź głównej postaci. Sama opowieść należy do Mnicha, ale to spowiednik
wskazuje, że księga mieszcząca przedśmiertne wyznanie zakonnika „będzie dla
wieków nauką”; zapewnia to spowiedzi kontekst etyczny oraz podnosi jej rangę.

39 Tamże, s. 44.
40 Tamże, s. 48.
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Spowiednik pojawi się w dziele jeszcze tylko jeden raz, gdy po wizji „cienia dziewicy arabskiej” odezwie się do Mnicha:
Ty sam się łudzisz… swoje myśli, słowa,
Brałeś za płonne wyrazy dziewicy [M 74, w. 295–296]

Po raz kolejny następuje podkreślenie wagi bohatera jako centralnego elementu
organizującego formę poetycką. Stwierdzenie zakonnika może bowiem dotyczyć wszystkich – poza nim samym – postaci z powieści wschodniej. One istnieją
jedynie we wspomnieniach Mnicha, nie funkcjonują w oderwaniu od niego. Taką
konstrukcję umożliwiło Słowackiemu wykorzystanie formy „spowiedzi” charakterystycznej dla powieści poetyckich, jednak autor potraktował ją inaczej niż
robiono to dotychczas (np. w Giaurze) i rozszerzył na cały poemat, czyniąc spowiednika medium podawczym, przytaczającym historię jednostki. Podobnie jak
w Janie Bieleckim służy to znów skupieniu uwagi na zdradzie.
W przypadku Hugona już sam podtytuł poematu (powieść krzyżacka) stanowi
nawiązanie do tematyki Konrada Wallenroda. Elementem wspólnym dla obu utworów jest „szereg odniesień do tematu, motywów i problemów wallenrodycznych”41.
Oba dzieła podkreślają również różnicę między ziemiami Zakonu a Litwą. Jak powiada Maciejewski: „W poemacie Mickiewicza Konrad zbrzydził sobie obyczaje panujące w państwie krzyżackim i także tęskni do życia domowego na Litwie,
a uosobieniem takiego szczęścia jest dla niego Aldona, zamknięta w pustelniczej
wieży”42. Słowacki tworzy alternatywną wersję zakończenia Mickiewiczowskiego
poematu, gdzie Hugo i Blanka próbują uciec od wyroków tajemnego trybunału,
różniąc się tym od Wallenroda i Aldony heroicznie przyjmujących śmierć. Jednakże działanie Wallenroda ma pobudki wręcz przeciwstawne. Wielki Mistrz poświęca wszystko, co może: szczęście osobiste i nadzieję zbawienia. Jak pisze Dopart:
Zasadniczą sprawą dla Konrada jest bowiem rezygnacja z własnej podmiotowości
w jej aspekcie absolutnym, nadprzyrodzonym; rezygnacja z aspiracji eschatologicznych
człowieka. Występując pod imieniem Waltera, odznacza się wysoką świadomością dobra;
właściwa osobowości heroicznej suwerenność sumienia pozostaje tu w ścisłym związku
z miłością pojmowaną jako doskonalenie się w więzi z Bogiem43.

Hugo natomiast porzuca zakon i łamie śluby, zdradza, kierując się jedynie troską o własne szczęście, a tym samym skazuje na zgubę również Blankę. Znaczące
41 Tamże, s. 53.
42 Tamże, s. 54.
43 B. Dopart, Mickiewiczowski romantyzm przedlistopadowy, Kraków 1992, s. 145.
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jest pominięcie przez Słowackiego postaci Halbana – a więc wieszcza narodu –
oraz pozbawienie postaci Aldony jej pierwotnej funkcji – symbolizowania Litwy.
Te wszystkie modyfikacje drastycznie zmieniają wymowę tekstu wobec „komentowanego” oryginału – czynią go uboższym o całą warstwę prometejską i soteriologiczną. Najważniejsze przemiany zachodzą w samej konstrukcji bohatera.
W Hugonie nie ma śladu po sprzecznościach, na jakich oparte było postępowanie
Konrada-Waltera, po tej różnicy, określanej przez Doparta jako przeciwstawne
„dążenia woli”44, jednego „nieskrępowanie” biegnącego ku dobru, drugiemu skierowanemu ku złu i „zemście”. Hugo robi wszystko w trosce o byt doczesny, nosi
na sobie „krzyż dyjamentowy” [H 42, w. 129], choć łamie zasady chrześcijaństwa. Wymiarem zdrady nie jest w tym wypadku sprzeniewierzenie się prawom
panującym w państwie krzyżackim, gdyż – jak wspomina Maciejewski – obowiązują w nim „rządy mafijne i prawo przemocy”45. Taka zdrada oznaczałaby bunt
wobec pustki zbiorowości i urastała do rangi buntu metafizycznego. Jednakże
bohater Słowackiego nie tylko nie jest zdolny do takiej walki, lecz także nie chce
jej podejmować: wspominając państwo krzyżackie, tęskni za „zakonu turniejami”
[H 37, w. 49] i „gonitwami” [H 37, w. 49]. Zbiegając na Litwę, pełen pychy Hugo
znów mówi o „biesiadach” [H 38, w. 58] i „załodze” [H 38, w. 59], która ma go
ochronić przed wyrokami trybunału. Czuje się silny i zwycięski, a przecież uchodzi przed wrogiem.
Ważna jest również kwestia religijności komtura. Mimo, że jest on „obrońcą
chrześcijańskiej wiary” [H 37, w. 22] to ucieka do „świątyni pogańskiego Boga”
[H 47, w. 216]. Bohater zostaje jednak wykluczony z obydwu tych porządków aksjologicznych. Ze wspólnoty chrześcijańskiej usuwa go złamanie ślubów zakonnych i porwanie Blanki – „Bogu na całe życie poświęconej” [H 35, w. 2]. Z powodu braku ojczyzny Hugo nie może również kultywować wiary pogańskiej, która
podtrzymuje pamięć przodków, szanuje relacje plemienne i otacza czcią ziemię
rodzinną. Życie bohatera jest więc związane jedynie z krajem tajemnych trybunałów. Komtur różni się więc od rządzonego przez moralnie wątpliwe prawa świata
krzyżackiego jedynie tym, że zdradza nawet jego sankcje, narażając się na karę wymierzoną przez opartą o słabe normy etyczne społeczność. To rola postaci „rycerza
sądów tajemnych” – łączona również z funkcją intertekstualnego powiązania z Kon
radem Wallenrodem. Znów bohaterowie poematu zostają podporządkowani postaci tytułowej. Wyrok tajemnych trybunałów – reprezentowany przez rycerza – jest

44 Tamże, s.148.
45 J. Maciejewski, dz. cyt., s.58.
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ważny tylko w stosunku do Hugona. Blankę ma spotkać jedynie pokuta w klasztorze. Podkreślona zostaje przede wszystkim wina komtura. Podobnie jak we wcześniej analizowanych utworach, Słowacki konstruuje postać kobiecą, której wierność
i heroiczność stanowi kontrast dla zdrady i tchórzostwa Hugona. To Blanka ponosi
śmierć, by uratować komtura. Utwór Słowackiego po raz kolejny wchodzi w dialog
z Konradem Wallenrodem właśnie w owej scenie zakończenia. Jak zauważa Dopart:
Wraz z kresem historii bohater dostąpi zbawienia, zaś anioł harmonii zespoli poróżnione
losy Aldony i Waltera. Taką kolej rzeczy można z pewną ścisłością dedukować z zasad, na
których oparł Mickiewicz soteriologiczną konstrukcję utworu46.

Miłość Hugona ma natomiast jedynie wymiar doczesny, on sam to odczuwa, mówiąc „szczęścia zerwane ogniwa” [H 49, w. 271] po śmierci ukochanej. Związek
Waltera i Aldony to małżeństwo „pięknych dusz”47, a sama bohaterka ma wysoce
symboliczne znaczenie. W powieści krzyżackiej relacja między postaciami jest od
początku grzeszna, ich śmierć nie łączy się z wymiarem zbawienia i prometejskiej
ofiary – ponieważ tego tematu Słowacki w poemacie nie podjął. Co więcej, nie
może być tu mowy o emocjach porównywalnych z tymi, które odczuwał Wallenrod, bo Hugo, by ratować się przed śmiercią, zostawia Blankę samą, kryjąc się
w pogańskiej świątyni. Maciejewski nazywa ten czyn kolejną – choć mniej świadomą – „zdradą”48. Heroiczność poświęcenia Blanki podkreśla dobitnie hańbę
późniejszej (najprawdopodobniej samobójczej) śmierci Hugona:
Utonięcie to śmierć przynależna kobietom, nie rycerzom – do tego przyzwyczaiła nas
literatura i folklor. O Hugonie pamięta w poemacie jedynie księżyc nad wieżami zamku
i nimfy trockiego jeziora. A więc nie wieść gminna – jak u Mickiewicza, nie dudarze, wajdeloci,
nawet nie anioł harmonii w niebiosach. Księżyc i Nimfy – wątli i zawodni, a przede wszystkim
poetycko sztuczni to pośrednicy49.

Jest to ostatnie intertekstualne połączenie z Mickiewiczowskim poematem, zasadzające się na usunięciu kluczowej dla Konrada Wallenroda postaci – Halbana.
Brak odpowiednika Wajdeloty w powieści krzyżackiej wynika – jak już wspomniano – z porzucenia filozoficznej wymowy pierwowzoru, ale także z faktu, że historia Hugona nie nadaje się na pieśń opiewającą losy bohaterów.

46
47
48
49

B. Dopart, dz. cyt., s. 148.
Tamże, s. 143.
J. Maciejewski, dz. cyt., s. 54.
Tamże, s. 55.
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3. Cykliczność
Z powyższego zestawienia wynika, że we wszystkich trzech omawianych tekstach
Słowacki rozwija w ten sam sposób zarówno aspekt intertekstualnych odwołań,
jak i schemat konstrukcji głównego bohatera. Dzięki takiemu działaniu autor
wprowadza w ramy gatunkowe powieści poetyckiej całkowicie nowy element –
cykliczność. Pisze o niej Maciejewski:
Plan wydawniczy z listopada 1830 roku widział jako następny człon prezentowanego
przez Słowackiego cyklu poematów, po powieści narodowej polskiej i powieści krzyżackiej –
powieść wschodnią Mnich, a więc trzecie ogniwo refleksji nad tragicznym losem człowieka,
decydującego się na czyn określony jako zdrada50.

Z cyklicznością wiąże się kolejny aspekt genologiczny powieści poetyckiej – poetyka maski. Słowacki stosuje w owych poematach maski orientalizmu, mediewizmu i historyzmu. Nie przykłada wagi do faktów bądź szczegółów topograficznych, ale do wszystkiego, co kształtowało „stronę zewnętrzną”51. Według Juliusza
Kleinera Słowacki traktuje „wskrzeszanie historii”52 po walterskotowsku, zwraca
uwagę przede wszystkim na to, co malownicze i obrazowe, działa więc jak autor
Waverleya, który w swoich powieściach poetyckich kreślił – cytując Stefana Chwina –„historyczny fresk powieściowy”53. W omawianych poematach wszelkie odniesienia do historii, średniowiecza i wschodu funkcjonują jako maska kryjąca
różne systemy społeczne i różne typy tego samego bohatera-zdrajcy. Przyjmuję za Maciejewskim, że średniowieczne państwo krzyżackie to „wyrafinowany
absolutyzm”54 (Rosja carów), społeczność arabska – „prymitywne państwo surowych obyczajów”55 i wreszcie Rzeczpospolita szlachecka – „spontaniczna
demokracja”56.
Także narracja w omawianych poematach jest prowadzona przez Słowackiego na różne sposoby. Według Ursela w powieściach poetyckich Słowacki stosuje dość bogatą i różnorodną strategię narracyjną57. W Mnichu pojawiają się więc

50
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52
53
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55
56
57

Tamże, s. 59.
J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, oprac. J. Starnawski, t.1: Twórczość młodzieńcza, Kraków 1999, s. 98.
Tamże.
S. Chwin, Wstęp, [w:] A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod, oprac. S. Chwin, Wrocław 1998, s. cviii.
J. Maciejewski, dz. cyt., s. 59.
Tamże, s. 59.
Tamże.
M. Ursel, dz. cyt., s. lxxxiv.
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trzy poziomy narracji: spowiedź, zamieszczona w charakterystycznym dla powieści poetyckiej motywie odnalezionego rękopisu, opatrzonego notą wydawcy.
Narracja w formie podobnej do przekazu ustnego (do „gawędy”58) występuje
w Janie Bieleckim. Wreszcie na wzór ballady szkockiej uformowana jest narracja
w Hugonie, gdzie budowaniu zagadkowej atmosfery sprzyjają pozostawione luki
fabularne i zadawane czytelnikowi przez narratora pytania59. Słowacki stosuje
więc mnogość masek i form wyrazu, z których każda pojawia się w stosunkowo krótkim utworze. Cykliczna całość realizuje za to jedną z podstawowych
cech konstrukcyjnych powieści poetyckiej: „prawo synkretyzmu rodzajowego
i gatunkowego”60, które:
Otwierało wszelkie możliwości artystyczne, pozwalając na swobodne sięganie do
różnorodnych i niejednorodnych środków wyrazu. (…) Uprawomocniało łączenie,
mieszanie, kojarzenie i wzajemne przenikanie się charakterystycznych tendencji
rodzajowych i gatunkowych (…)61.

Przy tej wielości elementów kompozycyjnych stały pozostaje typ bohatera (zdrajcy) oraz fakt, że w omawianych powieściach poetyckich Słowackiego narrator nie
wykorzystuje możliwości „jawnego komentowania postawy” bohaterów, jakie
daje mu gatunek. Jak już wspomniałem przy analizie postaci Mnicha, w powie
ści wschodniej narrator przede wszystkim eksponuje działanie bohatera przez to,
że umieszcza całą opowieść na kartach księgi, która ma być dla „wieków nauką”,
czyli zarazem przykładem i ostrzeżeniem. Podobnie w Hugonie narrator często
prezentuje własne przemyślenia, ale w przypadku bohaterów przytacza ich zacho‑
wanie oraz towarzyszące im emocje i stany – często znajdujące swoje odzwierciedlenie w wyglądzie zewnętrznym. Wstrzymuje się natomiast od oceny ich ogólnej
postawy. Jedyny komentarz narratorski poprzedza akcję właściwą Jana Bieleckie
go – „kraj zdradził, lecz zdrada zabija” [ J 82, w. 46]. Taka sama konkluzja wynika
jednak z obserwowania działań głównych postaci w całym cyklu – ucieczki (Hugo),
hańbiącego samobójstwa (Hugo), mordu dokonanego na niewinnych (Jan Biele
cki), tchórzostwa (Hugo), ojcobójstwa i bratobójstwa (Mnich), śmierci w samotności (Mnich). Zdrada otwiera serie katastrof spadających na tytułową postać i jej
bliskich. Akcent narracji jest więc położony na czyny charakterów, a nie na ich
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Tamże, s. lxxxv.
Słowacki zapożyczył tę technikę z twórczości Byrona: zob. J. Kleiner, dz. cyt., s. 72–73.
M. Ursel, dz. cyt., s. xliii.
Tamże.
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„decyzje i wybory moralne”62, jak w Konradzie Wallenrodzie. Dopełnienie zemsty
Waltera nie jest przez Mickiewicza pokazane w poemacie wprost. Odwrotnie będzie w Janie Bieleckim, gdzie w cieniu znajduje się droga do osiągnięcia odwetu,
a samo jego powzięcie jest szczegółowo przedstawione.
Z takiego złożenia przemian i realizacji komponentów gatunkowych utworów
wyłania się ich obraz jako cyklu wykorzystującego prawo synkretyzmu, gdzie narracja opiera się na czynach bohatera bajronicznego i działaniach dokonywanych
wobec niego – elementu organizującego zarówno poszczególne powieści, jak
i cały cykl. Efekty owych akcji podkreślają katastrofalne skutki zdrady, niezależnie
od stosunków panujących wewnątrz zdradzanych systemów społecznych – ukrytych za maskami orientalizmu, mediewizmu i historyzmu.
Jednakże konstrukcja ta ma przede wszystkim wymiar metagatunkowy. Analizowane dzieła jako odrębne formy stanowią powierzchowne historie o zdradzie,
natomiast jako cykliczna całość urastają do krytycznego studium postaci bajronicznej. Sądzę, że termin bajronizmu trzeba w tym wypadku wyjaśnić w bardziej
szczegółowy sposób. Wcześniej przedstawiłem jego wymiar gatunkowy podany
przez Sławińskiego, ale owa „tajemniczość” i „skłócenie ze światem” postaci bajronicznych łączy się z konkretnym konstruktem światopoglądowym wskazanym
przez Doparta: „Chodzi (…) o kolizję między upodmiotowionymi wartościami
heroicznymi a odwartościowanym światem”63.
Czy w przypadku przytoczonych utworów można mówić o jednoznacznie pustym świecie lub ukształtowaniu głównych bohaterów jako nośników wartości?
Część poświęcona Hugonowi i Janowi Bieleckiemu dobitnie wskazała już na
mocną deheroizację tych postaci. Odstępstwem od tego modelu byłby bohater
Mnicha, który zmienia wiarę z powodu „estetycznego zachwycenia katolickim
pięknem”64 – jak pisze Kleiner. Jednakże ten zachwyt jest poprzedzony znamiennym w wymowie fragmentem:
Marzyła dusza. Ileż razy w spieki,
Ścigałem w stepach znikome obrazy;
Często myślałem, że już niedaleki
Odpocznę w cieniu kwiecistej oazy,
Płoche to było i marne złudzenie [M 64, w. 43–47]

Dopiero z tej fatamorgany wyłania się w kolejnej strofie śpiew mnichów, ściągający Araba do klasztoru. Bohater nie tyle doznaje objawienia, kierującego jego życie
62 S. Chwin, dz. cyt., s. cxii.
63 B. Dopart, dz. cyt., s. 142.
64 J. Kleiner, Juliusz Słowacki…, s. 95.
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ku Bogu, ile dokonuje się urzeczywistnienie jego marzeń o odpoczynku, o porzuceniu trudów pustynnego życia. Taki sens podkreśla rym „marne złudzenie”
– „melodyjne pienie” [M 64, 47–49]. Arab nie odchodzi do świata wartości, a jedynie do piękna działającego na zmysły – najpierw słuchu, potem wzroku. Mnich
wciąż mógłby być traktowany jako postać prawdziwie bajroniczna, gdyż posiada
sumienie, potrafi określić swoje odstępstwo jako tragiczne w skutkach, żałuje go.
Przeczą temu jednak słowa „cienia dziewicy”:
Pamiętasz skwarów stepowych igrzysko,
Te cudne, błędne pustyni obrazy,
Których cień miły podróżnego nęci,
A gdy się zbliży, we mgłach się rozpływa:
W nich teraz żyję, w nich mój cień przebywa
Blady jak iskra gasnącéj pamięci [M 72, w. 245–250]

Wypowiedź ta jest paralelna do wyznania Mnicha z początku spowiedzi. „Błędne
pustyni obrazy” to zamiennik „znikomych obrazów” – fatamorgany, która daje
złudzenie odpoczynku. Oazy w obydwu fragmentach skontrastowane są z trudem pustynnego życia – „skwarami stepowymi”. Duch Zary nie jest jedynie wid‑
mem dręczącym bohatera przed śmiercią. To szekspirowska personifikacja jego
marzeń. Na takie odczytanie wskazuje nie tylko udramatyzowanie sceny, ale także słowa spowiednika, stwierdzającego, że to Mnich „swoje myśli słowa” brał „za
płonne wyrazy dziewicy”. Zamiary porzucenia wiary chrześcijańskiej nie są w takim razie połączone z potrzebą pokuty za śmierć bliskich lub z chęcią powrotu do
pustynnego plemienia. Te rozterki targają bohaterem na jawie, o nich mówi spowiednikowi wprost. Natomiast prawdziwą „nieznaną tęsknotę” [M 71, w. 215]
wypowiada ustami dziewicy. Szczęście z Zarą ma wyrosnąć z tego samego źródła
co wcześniejszy śpiew mnichów – z fatamorgany. Powątpiewanie bohatera co do
słuszności konwersji – zdrady – nie ma więc wymiaru skruchy, to tylko „tęsknota”
za utraconym szczęściem, za odpoczynkiem od trudów. Uznać należy, że „sumienie” Mnicha funkcjonuje tylko jako świadomość wewnętrznej pustki. Nie ma on
prawdziwego żalu, odrzuca dawane przez spowiednika „gromnicę” [M 74, w. 289]
i „słowa skruchy” [M 74, w. 289]. Bohater chce uciec się do jedynych środków,
jakie mogą mu jeszcze zapewnić odpoczynek – do „trucizny” [M 74, w. 290] lub
samotności wśród „kwietnej oazy” [M 76, w. 321].
Z pozbawieniem wzorcowych postaci rysów „szlachetnych zbójców” mocno
wiąże tychże bohaterów „teatralizacja”. Po pierwsze wyraża się ona w samej formie powieści poetyckiej – owej akcji wierzchołkowej, która skupia w „obrazie lub
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scenie momenty «najwyższego dramatycznego napięcia»”65. Dzięki takiej technice
kolejne epickie ustępy podobne są do scen tragedii, a bohaterowie do aktorów. Po
drugie teatralizacja występuje również w opisie postaci. Wnuk skupia się na „przesadnej dekoracyjności”66 ich „kostiumów”, na tym, co – zdaniem Kleinera – przejął Słowacki od Waltera Scotta, czyli kierowaniu uwagi „na całą stronę zewnętrzną,
widoczną w ucztach, zabawach, strojach, budynkach, komnatach”67. Hugo nawet
podczas ucieczki chodzi w pełnym stroju komtura z „dyjamentowym krzyżem”
na piersi. W momencie, gdy grozi mu śmierć z ręki „rycerza tajemnych trybunałów”, to „opisuje swoje akcesoria”68 – broń, którą ma zadziwić Polaków. Bielecki
najpierw nosi zbroję husarską, by podczas balu maskowego przybrać strój tatara.
Bohater zabija Starostę szablą z wizerunkiem Najświętszej Panny. Mnich kryje
w habicie „złote amulety” [M 71, w. 217] ze słowami „Proroka” [M 72, w. 221],
tj. Mahometa. Teatralizacja postaci odbywa się również w sferze ich gestów, owych
zewnętrznych cech postaci bajronicznych: obłąkańczego śmiechu, bladości, „boleści na twarzy”, wreszcie udramatyzowanej śmierci. Dla Wnuk owe postacie noszą
mnogość „masek”69, skrywających ich prawdziwą tożsamość.
Bohaterowie omawianych poematów nie postępują zgodnie z „wartościami heroicznymi”, moralna strona ich działań jest wątpliwa. Porzucany przez nich świat
nie jest natomiast jednoznacznie tych wartości pozbawiony. Rzeczpospolita szlachecka z Jana Bieleckiego jest co prawda ustrojem, który umożliwia zniszczenie
przez magnata przeciwnego mu szlachcica, ale jednocześnie wspólnota poddanych Bieleckiego odczuwa boleśnie jego odejście, zostawia po nim pustą ławę.
Ksiądz – przedstawiciel zbiorowości – jako jeden z nielicznych zdobywa się na
słowa współczucia wobec Jana, a obecni na mszy niechętnie przyjmują wiadomość o klątwie kościelnej. Co więcej, nawet winny cierpieniu bohatera Starosta
odczuwa skruchę przed balem maskowym. Surowa społeczność arabska w Mnichu
jest pełna sztywnych i okrutnych praw, ale to przecież właśnie w tym środowisku
powstała myśl, według której:
Dusza wiernych święta,
Niechaj miłością nienawiść odpłaca;
Niech jako muszla srebrzystego łona,
Kiedy pod ciosem chciwych ludzi kona,
Morderce swoje perłami zbogaca. [M 72, w. 221–225]
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Sentencja „godna chrześcijańskiej wiary” [M 71, w. 220] jest zderzona z wiarą
mnichów, którzy:
Modlą się za mnie, lecz nawet pozoru
Nié ma boleści… Zimne mnicha serce!
I modły zimne jak mury klasztoru!… [M 76, 317–319]

Lepiej jawi się więc ta zdradzona pustynna społeczność, gdyż występują w niej
„chrześcijańskie” wartości i prawdziwe emocje: „pokolenie płacze po swym królu”
[M 76, w. 326–331], a także przeklina jego mordercę. W Hugonie państwo krzyżackie jest manifestacją „wyrafinowanego absolutyzmu”. Tu pojawia się prawdziwa
pustka świata, jednak – jak już wcześniej wspomniałem – ta etycznie relatywna
wspólnota potępia Hugona nie przez jego heroiczność, a wręcz przeciwnie, przez to,
że reprezentuje on pogląd, iż: „zdradą, zdrady uchronić się można” [H 47, w. 220].
Jego zachowanie jest amoralne nawet dla przedstawiającego niskie wartości świata
Krzyżaków.

4. Samotność, która zabija – Arab
Z analizy trzech wcześniejszych poematów wynikałoby, że postawa bajroniczna to
pusta udramatyzowana zdrada, czyniona dla własnego szczęścia lub zemsty. Dokonuje się jej natomiast wobec świata, o którym z pewnością nie można powiedzieć,
że jest pozbawiony wyższych wartości. Te stwierdzenia zawierają w sobie tylko
część prawdy. Jednakże by przyjrzeć się całościowemu przesłaniu omawianego
cyklu, niezbędna jest uprzednia analiza ostatniego z jego elementów – powieści
poetyckiej Arab.
Rzeczony poemat stanowi intertekstualne nawiązanie do Mickiewiczowskiego
Farysa i skupia się – podobnie jak pierwowzór – na kolejnym wyznaczniku bajronizmu – absolutnej samotności. Jak pisze Kleiner: „Arab był ostatecznym sformułowaniem tego, co stanowiło motyw przewodni poezji dotychczasowej – motywu
samotnictwa”70. Jakkolwiek we wcześniejszych poematach (np. w Mnichu) pojawia
się wątek wyobcowania, to jednak dopiero Arab jest utworem całkowicie podporządkowanym temu zagadnieniu, a co za tym idzie – samotnemu bohaterowi. Kleiner wskazuje na zastosowanie przez Słowackiego bajronicznych ustępów w celu
utworzenia pewnej kompozycji „opowiadań szkatułkowych”71, gdzie odrębne
70 J. Kleiner, dz. cyt., s. 131.
71 Tamże, s. 136.
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historie stanowią uporządkowaną jedność. Organizuje owe „opowieści” postać
bohatera-Araba. Jemu zostaje również oddana narracja. Ustępy obrazowo-porównawcze są kolejnym elementem kompozycji skupiającym się na postaci wiodącej
– oddają stan jej ducha i pozwalają wysuwać wnioski dotyczące jej przeszłości
(np. ten traktujący o „muszli” lub „koralu” [A 112–113, w. 65–111]). Słowacki
rezygnuje również z wprowadzenia towarzyszki głównego bohatera. Tutaj najważniejsza jest prezentacja samotności – temat poematu przekłada się więc na
jego formę – odmienną od tej występującej w pozostałych powieściach.
Słowacki już wcześniej stworzył utwór dotyczący wyobcowania jednostki – Szanfarego. Jest to – według Ursela – „zbiór luźnych form lirycznych, zbiór
opowiadań lirycznych czy monologów wygłaszanych w pierwszej osobie”72. Tam
również Słowacki zastosował podporządkowanie luźnych opowiadań spajającemu je bohaterowi. Poemat ten stanowi jednak „organiczny twór marzeń, w który
wniknęła najistotniejsza duchowa treść poety”73. Problematyka Szanfarego skupia
się na zupełnie innej kwestii niż analizowane wcześniej teksty. Bohater poematu74 zostaje porzucony przez swoją ukochaną, która wiąże się z rywalem Szanfarego – Sudanem. Szanfary zabija Sudana, ale przypadkowo uśmierca również swoją
wybrankę. Temat zdrady zbiorowości jest w tym wypadku drugorzędny wobec
problemu nieszczęśliwej miłości. Bohater jest samotny, bo „rycerza zabił w nim –
zrozpaczony kochanek”75. Arab natomiast uprawia „zbrodnię dla zbrodni”76.
Szanfary nie miał również stanowić całości wydawniczej z kolejnymi powieściami
poetyckimi. Z tych właśnie powodów to Arab, a nie Szanfary dopełnia obrazu po
wieści: krzyżackiej, narodowej i wschodniej, a ułamki poematu arabskiego interesujące są o tyle, o ile Arab „wyrasta z określonych fragmentów Szanfarego”77. Dowodzi
to dużych zmian w poglądzie Słowackiego na koncepcję powieści poetyckiej.
Co do intertekstualnych związków Araba z Farysem, Maciejewski stwierdza,
że Słowacki:
Nie omieszkał pokazać, że odmiennie od Mickiewicza wyobraża sobie człowieka
wybierającego życie w osamotnieniu, lub skazanego na samotność. (…) W Arabie
dostrzegamy taką właśnie aluzyjność wobec Mickiewiczowskiego Farysa, a tematem
polemicznego starcia jest psychika samotników oraz cel ich życiowej drogi78.
72 M. Ursel, dz. cyt., s. lxxxiv.
73 J. Kleiner, dz. cyt., s. 61.
74 Szanfary składa się z czternastu luźnie powiązanych ze sobą ustępów, które łączy właściwie tylko postać głównego
75
76
77
78

bohatera: zob. J. Kleiner, dz. cyt., s. 60–61.
Tamże, s. 62.
Tamże, s. 132.
M. Ursel, dz. cyt., s. lxxxiv.
J. Maciejewski, dz. cyt., s. 62.
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Mickiewicz w Farysie konstruuje postać Araba (inspirowanego życiem emira Tadż-el-Fahera, czyli Wacława Seweryna Rzewuskiego), któremu samotność
daje wolność, pozwala jego myśli wzlecieć „wyżej, wyżej i wyżej, aż do niebios
szczytu”79. Dopart określa Farysa mianem „człowieka kosmicznego”80, kogoś,
kto „poprzez ekstremalne próby ducha i ciała osiąga apogeum swego istnienia”81.
Zupełnie inaczej ukształtowana jest postać Araba z poematu Słowackiego. Bohater ten pragnie zemścić się na całym świecie, na wszystkich, którzy odczuwają
szczęście. Jego zbrodnie nie są działaniami pod wpływem emocji – to przemyślane i wyrafinowane czyny. Przy tym wszystkim Kleiner zwraca uwagę, że sam ich
opis jest jakby „wzmianką konieczną”82. Poeta, kreśląc te fragmenty, nie oddaje
ich szczegółowo. Najważniejsze nie są same akty, lecz bohater, który tych aktów
dokonuje, a także analiza psychiki samotnika. Tak jak wcześniejsze utwory można
było opatrzyć komentarzem z Jana Bieleckiego: „Zdradził kraj, lecz zdrada zabija”, tak myśl przewodnią Araba stanowią słowa: „Gdy człowiek w stepy od ludzi
ucieka / myśl własna w ten czas jest wrogiem człowieka” [A 113, w. 104–105].
Kiedy poprzednie powieści poetyckie z planu wydawniczego na rok 1830 dotyczyły „zdrady”, ta – według Maciejewskiego – mówi o „samotności absolutnej”83
jako stanie patologicznym84. Konieczne jest odczytywanie jej właśnie w kontekście trzech wcześniejszych. Samotnik absolutny – taki, jakiego nakreślił Słowacki
– „będzie bezinteresownym wrogiem świata; nie będzie miał w świecie żadnego
celu, bo jego psychika polega na zupełnym odwróceniu wartości – może tedy
jedynie niszczyć (…)”85.

5. Byron „biały” i „czarny” – antybajronizm?
Czy w takim razie wszystkie aspekty gatunkowe omawianych powieści poetyckich – realizowane wobec wzorca lub zmienione – służą Słowackiemu, by dowieść, że postawa bajroniczna jest czysto powierzchowna, że to jedynie teatralność
gestów, a w zdradzie i samotnictwie nie kryje się żaden pierwiastek heroiczny?

79 A. Mickiewicz, Dzieła. Wydanie Narodowe, Warszawa 1949–1955, t.1, s. 246, cyt za: J. Maciejewski, dz. cyt., s.66.
80 B. Dopart, Mickiewicz, [w:] Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, red. Anna Skoczek, t. 5: Romantyzm, cz.1,
81
82
83
84
85

Bochnia – Kraków – Warszawa 2003, s. 310.
Tamże.
Kleiner, dz. cyt., s. 134.
J. Maciejewski, dz. cyt., s. 67.
Tamże, s. 67.
J. Kleiner, dz. cyt., s. 132.
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Takie stwierdzenie umieściłoby krzemienieckiego poetę w ówczesnych „sporach
przełomu romantycznego” po stronie klasycystycznej – negatywnej – recepcji Byrona. Takiej, jaką reprezentował np. Kazimierz Brodziński:
Nowe i mniemane Giganty, nie mogąc nieba dosięgnąć, rzucają się w przepaść unikając
światła, walczą przeciw porządkowi natury. (…) Jest to rozpacz rzucająca się do
ostateczności, nowa maniera i rutyna86.

Można przecież słowa te odnieść do każdej z wcześniej omawianych postaci,
wszyscy oni to „mniemane giganty”. Wnuk stwierdza, że Słowacki kształtuje
głównych bohaterów powieści poetyckich tak, iż „charakteryzują [oni – N.G.]
siebie jako herosów, ale ich wielkości i wzniosłości nie potwierdza fabuła
utworu”87. Czy poeta odrzuca w pełni model bajroniczny? Przecież – jak zauważa Alina Kowalczykowa – w warszawskim okresie twórczości Słowacki sam
„stał się bajronistą”88. Co więcej, „perfidnie”89 potraktował on inne wnioski Brodzińskiego, te określające sielankę jako najwłaściwszą formę literatury polskiej.
Jak pisze Maciejewski: „ponura historia Jana Bieleckiego rozgrywa się przecież
w cudnej okolicy, takiej, jaką postulował dla narodowych opowieści autor Wiesła
wa (…)”90. Dodatkowo krajobraz sielankowy i piękno natury miesza się w każdej z omawianych powieści z elementami „budującymi nastrój tajemniczości
i grozy, o rodowodzie gotyckim”91 – ponurym zamkiem Kiejstuta, widmem
kochanki, karawaną trupów, kopaniem grobu dla „przeklętego” na cmentarzu
oświetlonym jedynie przez księżyc. Poeta prowadzi więc polemikę z Byronem
w estetyce właściwej autorowi Giaura i przy wykorzystaniu komponentów gatunkowych powieści poetyckiej – uformowanej w dużej mierze właśnie przez
Byrona. Wynika z tego, że Słowacki nie odrzuca w pełni formy zaproponowanej
przez autora Giaura.
Sądzę, że Słowacki potępia te zewnętrzne cechy bajronizmu, które często znajdowały swoje epigońskie naśladownictwo: „indywidualizm skrajny, negatywny,
tzn. wywyższenie jednostki nad innych ludzi, nad zbiorowość, nad wszelkie więzi, zasady i powinności”92. O takim poglądzie krzemienieckiego poety wspomina
Maciejewski. Słowacki stał się według badacza zdecydowanym krytykiem ludzi
86
87
88
89
90
91
92

K. Brodziński, Pisma estetyczno-krytyczne, Warszawa 1934, t. 2, s. 201, cyt. za: J. Maciejewski, dz. cyt., s. 43.
A. Wnuk, dz. cyt., s. 207.
A. Kowalczykowa, Słowacki, Warszawa 1999, s. 29.
J. Maciejewski, dz. cyt., s. 32.
Tamże.
M. Ursel, dz. cyt., s. lxiii.
B. Dopart, Prądy kulturalne i filozoficzne, [w:] Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, dz. cyt., s. 55.
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„dotkniętych chorobą wieku (…) nie zaaprobował ich relatywizmu etycznego
i zwątpił w ich zdolność do konstruktywnego działania”93 .
Poeta pozostawia jednak alternatywę dla powierzchownie traktowanego bajronizmu – postawę bohaterek omawianych utworów. To Anna, Zara i Blanka
przedkładają miłość nad poczucie bezpieczeństwa, jakie dawała im zbiorowość
(miasteczko, arabskie „pokolenie”, klasztor). Bohaterki te są do końca wierne ukochanym, a przez swoje wybory tak, jak i oni skazują się na wykluczenie ze społeczności, której częścią kiedyś były. Winą Blanki jest sprzeniewierzenie się zarazem
prawom i Bogu, gdyż to jemu była przecież „poświęcona”. Zara została (prawdopodobnie) zgładzona przez plemię za to, że kontaktowała się z „niewiernym”. Anna
nie chce pogodzić się z potępieniem Jana i wbrew kościelnym wyrokom próbuje
pochować go w uświęconej ziemi. Co więcej, wszystkie bohaterki są obdarzone
siłą ducha, która zdolna jest popychać je ku działaniom heroicznym. Anna ma
czucie „kwiatu” [ J 89, w. 191], odznacza się również silną religijnością. Niemniej
wciąż gotowa jest sprzeciwić się nakazom religii – byle tylko pomóc ukochanemu.
Zara daje bohaterowi Mnicha amulet z cytatem z Koranu niosącym przesłanie miłości bliźniego, mimo że za kontakt z odstępcą grozi jej śmiertelna sankcja. Blanka
w czasie ucieczki Hugona do kryjówki w pogańskiej świątyni zakłada jego zbroję,
by oddać za niego swoje życie. To właśnie istota buntu bajronicznego: powodowanego silnymi namiętnościami, wymagającego wielkich poświęceń, skazującego
jednostki na osamotnienie i doprowadzającego do ich zguby.
Anna, Zara i Blanka są więc kimś znacznie ważniejszym niż tylko drugoplanowymi bohaterkami i towarzyszkami tytułowych postaci. Postawa bohaterek
kontrastuje z działaniami Bieleckiego, Hugona i Mnicha. To wyraźnie zarysowane przeciwieństwo (poza wskazaniem na czyny bohaterów) gra w tym przypadku kolejną rolę – stwarza alternatywę przez konstrukcje dwóch różnych typów
bohaterów bajronicznych.

Zakończenie
W świetle powyższych wniosków nie sposób zgodzić się z badaczami, którzy
uznali Hugona, Araba, Mnicha i Jana Bieleckiego za dzieła artystycznie wtórne
wobec utworów Byrona, Mickiewicza, Goszczyńskiego i Malczewskiego.

93 J. Maciejewski, dz. cyt., s. 69.
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Moim zdaniem należy przyznać rację Urselowi, Maciejewskiemu i Wnuk,
którzy aluzyjność wspomnianych poematów postrzegają jako świadomy zabieg
literacki. Uznaję za słuszne stanowisko Maciejewskiego, według którego wszelka intertekstualność powieści poetyckich Słowackiego umożliwia autorowi Mni
cha wejście w polemikę z innymi twórcami poematów epicko-lirycznych i z nie
którymi ideami romantyzmu w ogóle. Jednocześnie zgadzam się z Wnuk, która
sądzi, że właśnie dzięki intertekstualności tych dzieł Słowacki może rozpocząć
twórczy namysł nad zasadami rządzącymi owym gatunkiem literackim, może
utworzyć wobec nich pewien „metakomentarz”.
Nie twierdzę jednak, by opinie tych badaczy zupełnie sobie przeczyły. Wręcz
przeciwnie, twierdzę, że dzięki świadomemu użyciu aluzji literackich Słowacki
jest w stanie przejść do rozważań „metagatunkowych”, które to właśnie pozwalają mu na prowadzenie dyskusji z ideami romantyzmu realizującymi się w formie
powieści poetyckiej.
Słowacki wprowadza nowość w ramy gatunkowe powieści poetyckiej – cykliczność. Osiąga to przez wykorzystanie konkretnych sposobów konstrukcji postaci
i w oparciu o różne strategie narracji, wykorzystanie poetyki maski oraz udramatyzowania utworów. Słowacki korzysta z cykliczności – i z wymienionych wcześniej
komponentów – by przeprowadzić polemikę dotyczącą bohaterów bajronicznych
i samego bajronizmu. Wszelkie refleksje Słowacki mieści jednak w estetyce bliskiej „neutralnym gatunkowo” powieściom poetyckim, a wyraźnej deheroizacji
ulega jedynie postawa zewnętrznego bajronizmu – buntu pozbawionego wartości.
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Edyta Skoryna

doktorantka w Zakładzie Literatury
Staropolskiej i Oświecenia uam.
W swoich badaniach zajmuje się
głównie przemianami w systemie
literatury polskiej ostatnich
dekad xviii i pierwszych
dekad xix wieku, w tym
szczególnie oświeceniowymi
prefiguracjami literackiej
nowoczesności.

Początki twórczości
poetyckiej Hugona
Kołłątaja a sytuacja
uwięzienia
autokreacja, Hugo Kołłątaj,
oświecenie, poezja polskiego
oświecenia, poezje więzienne

Tekst jest próbą naszkicowania kluczowych perspektyw, z których mogą być rozpatrywane wielowątkowe
relacje łączące początki twórczości poetyckiej Hugona
Kołłątaja z jego aresztowaniem. Punkt wyjścia stanowi
potraktowanie sytuacji uwięzienia jako katalizatora energii
poetyckiej oraz analiza sposobu definiowania przez Kołłątaja
własnej twórczości, jak również konsekwencje tejże definicji.
W dalszych partiach tekstu omówione zostają wybrane przykłady wyzyskania przez autora Listów Anonima terapeutycznego
i autokreacyjnego potencjału poezji oraz strategie, przy użyciu
których podkanclerzy – w geście prefigurującym nowoczesność –
konstruował podmiotowe „ja” poprzez mówienie o „ja” właśnie.

/

Edyta Skoryna

Początki twórczości poetyckiej
Hugona Kołłątaja a sytuacja
uwięzienia

Hugo Kołłątaj – „dusza powstania kościuszkowskiego”, jak o nim mawiano, oficjalnie w powstańczej Radzie Narodowej odpowiedzialny za Wydział Skarbu –
opuścił Warszawę 4 listopada 1794 roku. Najprawdopodobniej kilkanaście dni
później komenda galicyjska otrzymała rozkaz natychmiastowego uwięzienia podkanclerzego. 6 grudnia autor Listów Anonima reformator Akademii Krakowskiej,
współtwórca Konstytucji 3 maja, dla części współczesnych wybitny mąż stanu,
dla innych polski Robespierre, został aresztowany w okolicy Przemyśla. Zadenuncjowali go, należący niegdyś do Kuźnicy, Antoni Trębicki i oficer Telatycki1.
Początkowo był przetrzymywany w Przemyślu, następnie (od grudnia 1794)
w Ołomuńcu, a 10 lutego 1795 roku został wywieziony do twierdzy Josephstadt.
W Josephstadzie, wbrew zapowiedziom władz austriackich, warunki w jakich
więziony był podkanclerzy poprawiły się. W związku z dręczącymi atakami podagry zyskał pozwolenie na przechadzki, otrzymał papier i książki, z czasem umoż
liwiono mu nawet korespondencję ze współwięźniami, a wreszcie widywanie się
z innymi osadzonymi. To właśnie w Josephstadzie powstały poezje więzienne.
Kołłątaj pisał je do czasu przewiezienia z powrotem do Ołomuńca latem 1798
roku. Teksty poetyckie podkanclerzego z okresu uwięzienia w austriackiej twierdzy stanowią najbardziej bodaj interesujące w literaturze polskiego oświecenia

1

O tym pierwszym podkanclerzy napisze w grudniu 1795 w Elegii ii, nazywając go „odrodnym Polakiem”, który
„oczernił i zdradził”; o obu – w wierszu Uwagi nade mną samym i nad moim uwięzieniem – jako o „nikczemnych
Polakach”, którzy przyspieszyli jego uwięzienie. Zob. Hugona Kołłątaja prace poetyczne, wybrane przez niego samego
z rękopism, którymi się bawił podczas swej niewoli w Josefstadzie i później, [w:] P. Żbikowski, L. Żbikowska, Ks. Hugo
Kołłątaj. Wybitny mąż stanu, więzień i poeta, Lublin 2015, s. 348, 382.
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świadectwo więźnia politycznego – więźnia, który przez władze austriackie miał
zostać uwolniony ostatecznie dopiero 6 grudnia 1802 roku, po ośmiu latach spędzonych w niewoli.

I
Osobliwsza skłonność! W więzieniu, w podagrze zachciało mi się pisać
wiersze, choć do poezji najmniejszego dawniej nie czułem gustu2.

Bezpośrednim impulsem do rozpoczęcia prac poetyckich stała się dla Kołłątaja
rocznica bitwy pod Maciejowicami – w planie treści poezji więziennych symptomatyczna nie tylko z uwagi na jej historyczne znaczenie, ale również jako uruchamiająca w poezjach splot publiczne-prywatne, istotny dla całej twórczości
podkanclerzego.
K a t a l i z a t o r e m e n e r g i i p o e t y c k i e j była natomiast sama sytuacja
uwięzienia. W poprzedzającym zbiór prac poetycznych liście Do Marianny z Kołłą
tajów Krasickiej autor Porządku fizyczno-moralnego pisał:
Od wczesnej młodości nie czułem w sobie gustu do pisania wierszów, mało nawet
nalazłem prac obcych, które mię bawić zdolne były. Gust ten obudził się dopiero
w więzieniu, osobliwie zaś w Josefstadzie, gdzie mając wolność pisania, zbywało mi na
dziełach stosownych do prac ważniejszych. (…) Był więc czas, kiedy mię nic zatrudnić nie
zdołało, czego by nie nastręczyła moja własna głowa. (…) Przeprowadzony do Ołomuńca
uleczyłem się od manii pisania wierszów (…). Biblioteka ołomuniecka opatrzona jest
cóżkolwiek w starożytne dzieła. Nalazłem w niej pomoc do pracy zgodniejszej z moją
zdolnością, która mię teraz całego nawet zajmuje3.

Wpisane w hierarchię ważności potencjalnych zatrudnień pisanie poezji zajmowało zatem miejsce niższe niż praca naukowa, której to zresztą Kołłątaj poświęcił cały swój czas, gdy tylko uzyskał dostęp do niezbędnych źródeł. W pewnym
sensie powstanie poezji zostaje przedstawione przez samego ich autora jako konsekwencja zyskanej wolności pisania i braku dostępu do dobrze zaopatrzonej biblioteki; w cytowanym tu już Smutku ii podkanclerzy pytał, zresztą retorycznie:
„(…) możnaż przebierać w rodzaju zabaw, najdując się zwłaszcza w stanie mojemu podobnym?”4. Uważna lektura m.in. obu przywołanych tekstów: Smutku ii
2 Tamże, s. 347.
3 Tamże, s. 341.
4 Tamże, s. 347.
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i listu Do Marianny z Kołłątajów Krasickiej przekonuje jednak, że rozpoczęcie twórczości poetyckiej nie wynikało jedynie z chęci znalezienia doraźnego roztargnienia,
a przede wszystkim z głębokiej potrzeby wyrażenia stanu serca. Wskazówek co do
możliwego sposobu realizacji owej potrzeby dostarczyły wcześniejsze lektury podkanclerzego. Bo choć, jak sam wspomina, nie czuł gustu do poezji, nie oznacza to, że
tekstów poetyckich nie czytał w ogóle:
Kto by z podobną spokojnością tak długie jak ja wytrzymał uciski, a przy tym miał
prawdziwy talent poety, pewnie by nie tylko wyrównał, ale by nawet przeszedł
Owidiusza Smutki, Kochanowskiego Treny, Yunga Nocy i tym podobne dzieła, w których
rozrzewnienie, podniesione do najwyższego prawie stopnia, nie zasłania jednak swym
wygórowaniem stojącej obok spokojności pisarza5.

To właśnie lektura dzieł Owidiusza, Kochanowskiego, Younga wskazała podkanclerzemu drogę, którą zdecydował się podążyć, chcąc „jak najżywiej malować obraz
przytomnego stanu”6, „dość przez się okropnego”7 i dać wyraz stanu serca w sytuacji
uwięzienia. W najznakomitszych wzorach podkanclerzy rozpoznawał możliwość
współistnienia rozrzewnienia i opanowania poety, co – można zaryzykować twierdzenie – nie pozostało bez znaczenia dla jego własnej twórczości, w której próbował będzie uzgodnić obie te postawy. Wybór materii poetyckiej był efektem poszukiwań formuły w pełni adekwatnej do treści, które miały stać się jej wypełnieniem.
Należy zwrócić uwagę, że, wybierając drogę poety, Kołłątaj czuł potrzebę zdefiniowania, dookreślenia swojej twórczości, mając na uwadze m.in. tematykę
własnych prac, których status określał przede wszystkim wobec sztuki. W liście
Do Marianny z Kołłątajów Krasickiej wyczytać można następujące zastrzeżenie:
Znam owszem, że prace te nie zasługują z s t r o n y s z t u k i [podkr. moje – E.S.], aby
się dostać mogły w ręce publiczności. Wszyscy w takowych dziełach szukają jedynie
piękności, mało jest takich, którzy chcieli poznać s t a n s e r c a , w j a k i m s i ę
n a j d u j e p i s z ą c y [podkr. moje – E.S.]8.

W Smutku ii:
Nikt mię nie usłyszy, a jeżeli zabawa ta przejdzie kiedy za drzwi mego więzienia, każdy
wiedzieć będzie, że w niej n i e s z t u k ę , b o m s i ę d o t e j n i e p r z y k ł a d a ł
[podkr. moje – E.S.], nie talent, bo go nie mam, l e c z s t a n m e g o s e r c a p o‑
s t r z e g a ć n a l e ż y [podkr. moje – E. S.]. Tak myśląc, zacząłem pisać9.
5
6
7
8
9

Tamże, s. 347.
Tamże.
Tamże, s. 343.
Tamże, s. 342.
Tamże, s. 347.
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Kluczowa oś konstrukcyjna poezji więziennych, jaką jest wyrażenie stanu serca,
powoduje, według ich autora, konieczność wyłączenia omawianych tekstów poza
obręb sztuki. Gest wyłączenia staje się usprawiedliwieniem i uwolnieniem zarazem. Przedstawiając swoje poezje jako niesztukę, Kołłątaj usprawiedliwia fakt, że
„bez wieszczego talentu, bez wprawy i nałogu pisania wierszów, w czterdziestym
piątym roku życia”10 ośmielił się wkroczyć na teren poezji. Jednocześnie ów gest
wyłączenia uwalnia twórcę poezji więziennych z obowiązku wierności regułom
sztuki poetyckiej. Wykonany manewr stanowi również, nomen omen, alibi dla
przekroczenia normy intymności. Kołłątaj w niewoli paradoksalnie wyswobadza
się z więzów konwencji i oczyszcza pole dla własnej poetyckiej ekspresji. Mając
jednak w pamięci, jak bardzo w poezji cenił sobie Kołłątaj połączenie rozrzewnie
nia i spokojności pisarza, można zaryzykować twierdzenie, że choć gest wyłączenia otworzył przed nim nową przestrzeń (twórczej) wolności, stanowił również
początek permanentnych zmagań z ustanowieniem granicy zwierzenia11. Wydaje
się, że w twórczości Kołłątaja, która jest zapisem stanu serca w granicznej sytuacji
uwięzienia (dodatkowo również w momentach przeżywania największego smutku,
którego w życiu doznał – śmierci matki), założone granice zwierzenia oraz rozrzewnienia i granica cierpienia nieustannie znoszą się wzajemnie. Poezje więzienne interesujące są również, a może przede wszystkim, jako zapis przekraczania
owych granic i powrotu do nich. Bez wątpienia natomiast dla ich autora okazały
się czymś dalece ważniejszym, niż tylko doraźnym roztargnieniem, stały się m.in.
narzędziem autokreacji i autoterapii12. W tej właśnie perspektywie chciałabym je
dalej rozpatrywać.

10 Tamże.
11 Przesunięcie granicy zwierzenia można zresztą traktować jako jedną ze składowych procesów, które zaszły

w literaturze ostatnich dekad xviii wieku i pierwszych dekad wieku xix. Ów ruch można by, być może,
potraktować również jako jedną z oświeceniowych prefiguracji literackiej nowoczesności, która nie tyle znosi
granicę zwierzenia, co akcentuje jej relatywność i ruchomość. Nie ma tu wprawdzie miejsca na rozwinięcie tej
tezy, ale zasadnym wydaje się przywołanie krótkiego tekstu, z którego sformułowanie granica zwierzenia zostało
zaczerpnięte: „Nie potrafię do tej pory ustalić granicy, granicy zwierzenia, poza którą wiersz nie powinien
wykraczać, nie tylko dlatego, że jest to granica ruchoma, i nie dlatego jedynie, że być może, nie istnieje ona poza
doświadczeniem jednostkowym, czyli, że jest nie tyle normą, ile – wynika z jej braku. Jeżeli nawet w pierwszych
wierszach odważyłem się kilkakrotnie na bezwstyd zwierzenia, to działo się to jedynie przez zaprzeczenie:
czułości – obojętnością, powagi – ironią, gestu kreacyjnego – cytatem z rzeczywistości, autentyczności –
mistyfikacją. Może wstyd poetycki, a może charakterystyczna dla naszego czasu publiczność tajemnicy nie
pozwala mi napisać wiersza, który byłby bardziej oczekiwaniem niż wątpliwością, która, czyż może być jednakże
naszą jedyną pewnością i wiarą?” R. Krynicki, Od autora, [w:] Pęd pogoni, pęd ucieczki, Stronie Śląskie 2016, s. 5.
12 Skargę, apologię i autoterapię jako trzy główne nurty narracji, dające się wyznaczyć w poezjach więziennych,
wskazał Piotr Żbikowski. Zob. P. Żbikowski, Poezje więzienne Kołłątaja. Studia i teksty, Wrocław 1993, s. 31–32.
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II
O autoterapeutycznej funkcji poezji więziennych podkanclerzego Marek Nalepa
pisał:
Obrał więc [Kołłątaj – E.S.] specyficzną drogę uchronienia się przed szaleństwem. Oto
w więzieniu austriackim ksiądz podkanclerzy, człowiek dotąd twardo stąpający po ziemi,
reformator Akademii Krakowskiej, polityk i insurgent z dnia na dzień stał się poetą oraz
badaczem snów13.

Poezje więzienne Kołłątaja stanowią w istocie jeden ze sposobów przywracania
siebie sobie14. Wysiłek zapisania stanu serca, trud znalezienia odpowiednich dla
tak zakrojonego przedsięwzięcia wyrazów staje się formą przepracowywania
doświadczenia. Po pióro podkanclerzy sięgał w najtrudniejszych dla siebie momentach, między innymi zmagając się z druzgocącą wiadomością o śmierci matki.
W Smutku iii wyznawał:
Nagle przerażony tak smutną wiadomością, godzin kilka w głębokim przepędziłem
milczeniu. Nie mogłem płakać, nie mogłem odetchnąć. Byłem zgoła podobny do
człowieka przywalonego niezmiernym ciężarem, pod którym całą utracił przytomność.
Stan takowy zdawał mi się z początku być stopniem tej doskonałości, do której doszła
moja cierpliwość, ale się myliłem15.

Trud wyrwania się z odrętwienia łagodziło podjęcie poetyckiego zapisu, który, będąc przerwaniem milczenia, stanowi jednocześnie świadectwo próby znalezienia
(choćby częściowej) ulgi. W dalszych partiach cytowanego tekstu autor Listów
Anonima konstatuje:

13 M. Nalepa, „Płyną godziny pomiędzy nadzieją i bojaźnią czułą”. Polityczne i egzystencjalne rany Polaków epoki
porozbiorowej. Studia i teksty, Rzeszów 2010, s. 33.

14 Zob. Hugona Kołłątaja prace poetyczne wybrane przez niego samego z rękopism, którymi się bawił podczas swej niewoli

w Josefstadzie i później, [w:] P. Żbikowski, L. Żbikowska, Ks. Hugo Kołłątaj. Wybitny mąż stanu, więzień i poeta,
dz. cyt., s. 354. O chwilach „zapominania o sobie” w kontekście literatury i filozofii oświecenia interesująco
pisali m.in. Tadeusz Rachwał i Tadeusz Sławek: „O tożsamości osoby stanowi więc zapis w pamięci, zapis na
tabliczce, na której nie możemy zapisać niczego prócz historii naszego pamiętania. Chwile niemyślenia, chwile
zapomnienia, «zapominania o sobie» są tożsamością obcą, tożsamością, być może, innej osoby zamieszkującej
jedynie w bliźniaczo podobnym ciele. Osoba pozostaje więc prawdopodobnie kimś nieustannie świadomym,
kto nie sypia, nie śni zapomnianych snów, nie zapomina o sobie”. T. Rachwał, T. Sławek, Strefa szarości. Studia nad
literaturą i myślą osiemnastego wieku, Katowice 1993, s. 25.
15 Hugona Kołłątaja prace poetyczne wybrane przez niego samego z rękopism, którymi się bawił podczas swej niewoli
w Josefstadzie i później, [w:] P. Żbikowski, L. Żbikowska, Ks. Hugo Kołłątaj. Wybitny mąż stanu, więzień i poeta,
dz. cyt., s. 352.
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Przecież zacząłem już pisać choć jeszcze płaczę. Rozrzewnionemu sercu najmniej dobrane
wyrazy zdają się być dość czułe, kiedy nimi zdoła obudzić utkwione w myśli smutku
obrazy. W takim stanie braknie nam mocy wyrazów, łzy tylko zastępują ich niedostatek,
wygórowane czucie nimi tłumaczyć się musi. Pewnie ta Ekloga nie wyda się czytającemu
podobnie, jak mnie, pewnie go tyle nie rozrzewni swoją prostotą, ile mię łez kosztowała.
Ale właśnie pisałem ją bez tego celu, szukałem tylko mego roztargnienia i chciałem przez
ten sposób wrócić do dawniej zaczętych robót16.

Autoterapeutyczny potencjał poezji Kołłątaj wyzyskuje również w inny sposób:
nie tylko przywraca sobie siebie, ale i zapisuje wykoncypowane w sytuacji, w której
przyszło mu się odnaleźć, strategie przetrwania. Podstawę wypracowania owych
strategii stanowi dokładna poetycka analiza okoliczności, które złożyły się na
obecne położenie. W Elegii iv podkanclerzy stawia przejmujące pytanie, na które
zresztą sam odpowiada:
Bo cóż z jego [Franciszka – E.S.] prawami mogłem mieć wspólnego,
Wolny człek, obywatel kraju nieszczęsnego?
Broniłem ojczyznę od gwałtów Rusina,
Oto moje przestępstwo oto moja wina17!

Mierząc się ze statusem więźnia politycznego, Kołłątaj niejednokrotnie podkreśla w swoich tekstach nie tyle bezzasadność pozbawienia go wolności, co wręcz
absurdalność sytuacji, w której stał się więźniem obcego mocarstwa18. Autor
Porządku fizyczno-moralnego wielokrotnie zwracał się do Franciszka o wyjaśnienie
przyczyn uwięzienia, za każdym razem bezskutecznie. W twórczości poetyckiej
16 Tamże, s. 355.
17 Tamże, s. 361–362. Wersy o podobnym wydźwięku można znaleźć także w Elegii i Niemcewicza: „Lecz przebóg!

Jakiż był mój występek tak srogi?/Czyli ten, żem ojczyznę zgnębioną, rozdartą/Pragnął z drugimi widzieć
ramieniem mym wspartą?/Ach! jeśli to jest zbrodnią, jeśli winna kary,/Z samego przyrodzenia szukajcie
ofiary./Tak jest, sama natura w pierwszym życia tchnieniu/Wlała to prawo w serce każdemu stworzeniu.” J.U.
Niemcewicz, Elegia i, [w:] tegoż, Smutki Juliana Ursyna Niemcewicza w więzieniu moskiewskim do przyjaciela pisane,
Lublin 1932, s. 29. Warto zaznaczyć w tym kontekście, że pełna analiza porównawcza Smutków… Niemcewicza
i Smutków… Kołłątaja wciąż nie została przeprowadzona i czeka na opisanie.
18 Warto w tym kontekście przywołać, kafkowski z ducha, sen Kołłątaja opisany przezeń w – również powstałym
w Josephstadzie – dziele Nad snami, czyli Nad marzeniami nocnymi moje uwagi… pod datą 8 listopada 1795 roku:
„(...) śniło mi się, że moi Bracia przyszli do mnie, donosząc, że wypadł wyrok, iż mam być ścięty. N i e z m i ę s z a n y
bynajmniej py tałem: Kto taki wydał dekret i kto mógł mieć prawo skazania
m n i e n a ś m i e r ć ? B r a c i a m o i s m u t n i m i l c z e l i n a t o [podkr. moje – E.S.]. Gdy ja z nimi
rozmawiałem, P. Rafał wywijał szablą, a wtem ktoś wszedł i powiedział, że przyszedł uciąć głowę. Ja nie wdając
się w żadną z nim w rozmowę, natychmiast nadstawiłem szyję. Operacja ta odprawiła się bez żadnej boleści,
po czym zaczęła mi zaraz wyrastać głowa.” H. Kołłątaj, Nad snami, czyli Nad marzeniami nocnymi moje uwagi,
w Josefstadzie, dnia 8 i 9 sierpnia 1796, oprac. M. Nalepa, Kraków 2007, s. 31–32. Na temat postrzegania statusu
więźnia politycznego przez samych uwięzionych oraz jego społecznego odbioru – zob. również P. Żbikowski,
Poezje więzienne Hugona Kołłątaja, dz. cyt., s. 33–38.
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podjął jednak próbę zrekonstruowania okoliczności, które miały wpływ na sytuację, w jakiej się znalazł.
W Elegii ii, powstałej w rocznicę przewiezienia do Ołomuńca, pisał:
Już raz drugi w najdalsze zapędzone strony
Wraca słońce, powiększyć dzień nadto skrócony,
Jak mię okrutny Polak oczernił i zdradził,
Jak mię nieludzki sąsiad w więzieniu osadził.
Gwałcąc prawo schronienia, cudzej zemsty słucha,
Prawdzie broni przystępu i odmawia ucha,
A za nic ważąc cnotę i poczciwe czyny,
Znęca się nad niewinnym bez żadnej przyczyny19.

Wskazane we fragmencie zdrada i zemsta, które kierowały przeciwnikami Kołłątaja, były ważnymi elementami narracji autobiograficznej już w listach z emigracji
(1792–1794). Ich przywołanie stanowi jednocześnie nawiązanie do problematyki eksponowanej w wielu tekstach literatury porozbiorowej. Omówienie w szerszym zakresie funkcjonowania wymienionych kategorii w twórczości poetyckiej
autora Porządku fizyczno-moralnego nie jest przedmiotem niniejszego szkicu20.
Należy jednak zauważyć, że na gruncie poetyckim zostały one użyte przez Kołłątaja nie tylko do zorganizowania narracji o losach narodu, ale i do wytłumaczenia
kolei własnego życia, co stanowi kontynuację narracyjnej strategii zapoczątkowa‑
nej we wspomnianej już korespondencji emigracyjnej.
W poezjach więziennych fakt uwięzienia Kołłątaj przedstawił również jako
dowód niedołężności monarchów wielkich mocarstw: Katarzyny, która „(…)
wśród nadto wcześnie przyznanej wielkości nie zdołała osłonić swej płci zawziętości (…)”21 i Franciszka, który nie dostrzega szkodzącej Austrii zależności od
rosyjskiej władczyni22. Niewolę podkanclerzy opisuje ponadto jako pogwałcenie

19 Hugona Kołłątaja prace poetyczne wybrane przez niego samego z rękopism, którymi się bawił podczas swej niewoli

w Josefstadzie i później, [w:] P. Żbikowski, L. Żbikowska, Ks. Hugo Kołłątaj. Wybitny mąż stanu, więzień i poeta,
dz. cyt., s. 348.
20 Wydaje się zresztą, że jest to problematyka dość dobrze opracowana – zob. m.in. Biograficzne konteksty w poezjach
więziennych Hugona Kołłątaja, [w:] P. Żbikowski, dz. cyt., s. 77–159; Hugo Kołłątaj o katastrofie narodu i państwa,
[w:] tamże, s. 220–230; M. Nalepa, Problem zdrady w literaturze porozbiorowej, [w:] tegoż, „Płyną godziny pomiędzy
nadzieją i bojaźnią czułą”…, dz. cyt., s. 135–233.
21 Hugona Kołłątaja prace poetyczne wybrane przez niego samego z rękopism, którymi się bawił podczas swej niewoli
w Josefstadzie i później, [w:] P. Żbikowski, L. Żbikowska, Ks. Hugo Kołłątaj. Wybitny mąż stanu, więzień i poeta, Lublin
2015, dz. cyt., s. 361.
22 Zob. tamże, s. 361–365.
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prawa do azylu politycznego23. Zaborcy, bezpodstawnie więżąc podkanclerzego, występują jednak przede wszystkim przeciw cnocie i prawdzie, które uosabia.
Należy wskazać (w tym miejscu jedynie sygnalizacyjnie), że zarówno cnota, jak
i prawda stanowią kolejne kategorie organizujące Kołłątajowską narrację; przyjdzie do nich jeszcze powrócić.
Warto tu natomiast podkreślić, że autor Listów Anonima, przetrzymywany
w więzieniu, nie poprzestał na analizie własnego położenia i rekonstrukcji okoliczności, które doń doprowadziły. Kołłątajowskie poezje odczytywać można
z powodzeniem również jako zapis wdrażanych strategii przetrwania, wśród których znaczące miejsce zajmują strategie konsolacyjne.

III
W procesie przywracania sobie siebie autor Porządku fizyczno-moralnego… nie tylko dokonuje analizy własnej sytuacji i zdaje sprawę ze stanu serca, ale również
opisuje sposoby wykoncypowane i wdrażane po to, by m.in. (w założeniu przynajmniej) ułatwić sobie przetrwanie w trudnej i absurdalnej sytuacji uwięzienia.
Są to strategie, jak można by je określić, oswajania doświadczenia.
Pierwszą z nich jest cierpliwość w znoszeniu cierpienia – jako strategia przetrwania świadomie wybierana zamiast nadziei. Interesujące zestawienie tych
dwóch możliwości stanowią Smutek iv i Elegia iv. Oba teksty powstały w reakcji
na wiadomość o śmierci Katarzyny ii. Na uwagę zasługuje w pierwszej kolejności
krótki tekst Smutku, w którym Kołłątaj postuluje traktowanie następującej bezpośrednio po nim elegii nie tyle jako wyrazu aktualnych w chwili pisania odczuć
i przekonań, ile jako pamiątki „przeszłego” stanu serca; dowodu tego, jak „podówczas” wystawiał sobie „przyszłe w Europie wypadki”24. W prozatorskim wstępie do Elegii podkanclerzy pyta: „Kogóż nadzieja złudzić nie potrafi?”25 Finalnie
notuje jednak: „Lecz im bardziej zagłębiałem się w widokach przyszłości, tym
bardziej nadzieja oddalała się z oczu moich”26. Elegia iv to w istocie próba zapisu
swoistej rozumowej rozprawy z nadzieją:
23 Na uwagę zasługują tu m.in. dwa bliźniaczo podobne cytaty, oba pochodzące z tekstów pisanych w rocznice

przewiezienia do Ołomuńca. W Elegii ii z 17 grudnia 1795 roku Kołłątaj pisał, jak wiemy, o „gwałcącym prawo
schronienia” „nieludzkim sąsiedzie”, w Elegii iv, powstałej dokładnie rok później, stwierdzał: „Franciszek, jej
[Katarzyny – E.S.] mściwemu powolny natchnieniu,/Wydarł mi wolność i w tym osadził więzieniu.” Tamże, s. 361.
24 Tamże, s. 360.
25 Tamże.
26 Tamże.
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Ale, nadziejo, ty mnie uwodzisz zbyt próżno!
(…) Ja cierpieć muszę, twym wieszczbom nie wierzę,
(…) O, nadziejo! Pochlebstwom twym ufać nie mogę.
Może raz jeszcze słońce swą obieży drogę,
A ja, w okrutnych więzach ciągle pogrzebany,
Patrzeć będę z goryczą na moje kajdany.
(…) Już Franciszek za radą carowej nie chodzi,
Lecz go Thugut na paskach, jak niemowlę, wodzi.
To dobre, co on powie, to złe, co nagani,
On mię osadził i on trzyma w tej otchłani.
(…) Gdy więc taka mych losów wypada osnowa,
Cierpliwości, wróć do mnie! Nadziejo, bądź zdrowa27!

Nie jest prawdą, jakoby – co sugeruje Kołłątaj w wersach poprzedzających cytowany fragment – wraz z wiadomością o śmierci Katarzyny ii nadzieja pierwszy
raz pojawiła się na horyzoncie jego więziennej egzystencji28. Faktem jest jednak,
że wspomnienia o przebłyskach nadziei we wcześniejszych tekstach poetyckich
zawsze łączone są z jednoznacznymi konstatacjami na temat ich złudności – i tak
np.: w Elegii ii czytamy o oddalającej się niczym senna mara nadziei na uwolnienie: „już rok minął, jak próżno nadzieja mię łudzi”29; w Smutku iii – „choć
błyśnie na moment jaki promień pocieszającej nadziei, wnet postrzegam, że się
łudzę”30. Elegię iv na tle cytowanych tekstów wyróżnia zawarte w niej rozbudowane zwierzenie podmiotu lirycznego dotyczące możliwości zmiany jego położenia.
Pochopności wyobrażeń dowodzi jednak przeprowadzona w utworze analiza sytuacji politycznej w Europie, z której wynika, że oczekiwania znaczących zmian po
śmierci rosyjskiej władczyni – tak w europejskim układzie sił, jak i w odniesieniu
do jednostkowych losów – są nieuzasadnione. Repertuar ról pozostaje bowiem
bez zmian: na tronie rosyjskim w rolę despoty wejdzie Paweł, Franciszek – w dalszym ciągu w pogardzie mając prawdę – dawał się będzie łudzić cudzym podszeptom, m.in. tym kierowanym doń przez ministra spraw zagranicznych – Franza von
Thuguta. Ów zaufany doradca Habsburga, szczególnie nieprzychylny Kołłątajowi,
w Elegii iv przejmuje rolę wykonawcy dzieła zemsty, skala jego wpływu na Franciszka jednoznacznie przekreśla jakiekolwiek perspektywy dotyczące uwolnienia
podkanclerzego. Nadzieja ostatecznie okazuje się złudą, a poetycki zapis staje się
nie tylko „pamiątką stanu serca”, ale przede wszystkim świadectwem rozprawy
z uczuciem, które autor Listów Anonima świadomie od siebie odsunął. Sposobem
27
28
29
30

Tamże, s. 364–365.
Zob. tamże, s. 361, w. 10–14.
Tamże, s. 348.
Tamże, s. 355.
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na przetrwanie w sytuacji, która stała się jego udziałem – zamiast podążania
za płochymi nadziejami – uczynił cierpliwość w znoszeniu cierpienia.
Wartym uwagi poetyckim świadectwem innego rodzaju strategii konsolacyjnych są również Ekloga i poprzedzający ją Smutek iii, w których autor Listów Ano
nima – zmagając się, jak to już zostało wspomniane, z wiadomością o śmierci matki – pociechę znajduje przede wszystkim we własnej szlachetności. Szczególnie
ważna staje się dla niego myśl, że matka:
(…) umierała z pewnością, że wśród prześladowania, wśród ucisku byłem godzien jej
wychowania i wpojonych w serce moje poczciwości prawideł31 .

Tekst Eklogi to consolatio, którego pokrzepiająca funkcja zawiera się wszak nie tylko (a może nawet – nie tyle) we wspominaniu zmarłej, ale również w rozpamiętywaniu własnego cnotliwego życia. Zwracając się do matki, Kołłątaj pisze m.in.:
Tobie jestem winien ścisłą miłość cnoty,
Tyś mi wstręt natchnęła do podłej roboty,
Cierpieć za ojczyznę tyś mię nauczyła,
A miłość ojczyzny mą nędzę zrządziła32.

Wspominając cnoty wpojone przez matkę, podkanclerzy po raz kolejny roztacza
wizję własnego prawego życia, nieustępliwej obrony wartości. Przed czytelnikiem
odmalowuje również obraz ostatniej rozmowy z matką:
Jam płakał ojczyzny, ona mię płakała,
A tuląc ostatni raz do swego łona,
Rzekła: „Synu! Matka twoja opuszczona
Ostatnią podobno służy ci przestrogą.
Gdzie pójdziesz, idź jedno poczciwości drogą!”33

W kolejnych partiach tekstu pojawiają się m.in. przestrogi przed niestałością
i hańbą, którą może nieść ze sobą postępowanie sprzeczne z kodeksem moralnym. Można domniemywać, że postrzeganie własnych czynów jako zgodnych
ze wskazaniami matki stało się dla Kołłątaja pieczołowicie pielęgnowanym przekonaniem choć w części umniejszającym rozpacz straty. Jednocześnie jednak, co
należy wyraźnie podkreślić, eksponowana postawa, będąca wzorcową realizacją matczynych wskazań, jest też w pełni spójna z wizerunkiem własnej osoby,
31 Tamże, s. 354.
32 Tamże, s. 357.
33 Tamże, s. 359.
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jaki współtwórca Konstytucji 3 maja chciał wykreować w oczach potomności.
Prywatna konsolacja przenika się tu z nastawioną na publiczny efekt autokreacją.
W Eklodze Kołłątaj dał zresztą wyraz niezachwianemu przekonaniu, że jego działania będą przyczynkiem do przyszłej chwały, zarówno dla niego samego, jak i dla
zmarłej matki34. Pisał:
Twoja śmierć jest dla mnie znakiem niezawodnym,
Żem przecie był synem takiej matki godnym.
Gdybym był szczęśliwszym, ty byś mniej cierpiała,
L e c z b y n a s p o t o m n o ś ć t a k d o b r z e n i e z n a ł a! [podkr. moje – E. S.]
Choć wszystko zginęło, ocalała cnota,
Nie hydzi mnie zbrodnia, nie trapi zgryzota35.

Powyższe fragmenty zdają się potwierdzać tezę, że Ekloga – opiewająca nie tylko
pamięć matki, ale także (być może przede wszystkim) cnotę syna, pełni również
funkcję autokreacyjną. Podkanclerzy nie tylko dla siebie samego, ale także dla
potomności maluje obraz własnej cnoty, chcąc wierzyć, że nawet jeśli zdarzały
się mu potknięcia (które w lirycznych opowieściach o sobie raczej strategicznie
przemilcza), nigdy jej nie zhańbił. Z kolei pielęgnowana wiara we własne godziwe postępowanie pomaga mu z jednej strony w pogodzeniu się z myślą o odejściu najbliższej dla niego osoby, z drugiej – w utrzymaniu niesłabnącego dobrego
mniemania o sobie samym.
Do wykreowanego obrazu własnej osoby należało jeszcze przekonać innych.
Kołłątaj, wbrew deklaracjom z listu Do Marianny z Kołłątajów Krasickiej, zakładał jednak możliwość, że jego teksty trafią do szerszego grona odbiorców36. Poezje więzienne uczynił elementem a u t o k r e a c y j n e g o p r o j e k t u (czego
Ekloga jest tu jedynie jednym z wielu przykładów), na szerszą skalę zapoczątkowanego w listach z emigracji, a rozwijanego właśnie w poezji, a także, m.in.
w niedokończonej autobiografii O moim postępowaniu politycznym… Nie sposób w ramach niniejszego tekstu wyczerpująco omówić problematykę autokreacji w twórczości Kołłątaja; warto jednak w tym miejscu poświęcić uwagę
Jobiadzie – niedokończonemu poematowi o cierpliwości, który stanowi istotny
34 Mimo wiary w ważkość swoich dokonań, w sercu autora Listów Anonima pozostał jednak żal, że nie tylko nie mógł

pożegnać się z matką, ale też usłyszeć z jej własnych ust słów potwierdzających dumę z osiągnięć syna. W Eklodze
zapisał także i te kierowane do matki słowa: „Czy kiedy usłyszę co, na śmierci łonie/Zostając, mówiłaś o mnie przy
twym zgonie?/Czyś o nieszczęśliwym synu pamiętała,/Kiedyś raz ostatni mych braci żegnała?” Tamże, s. 358.
35 Tamże, s. 356–357.
36 Potwierdzeniem tej tezy może być choćby przywoływany już fragment Smutku ii, w którym czytamy: „(…)
a j e ż e l i z a b a w a t a p r z e j d z i e k i e d y z a d r z w i m e g o w i ę z i e n i a [podkr. moje – E. S.], każdy
wiedzieć będzie, że w niej nie sztukę, bom się do tej nie przykładał, nie talent, bo go nie mam, lecz stan mego serca
postrzegać należy.” Tamże, s. 347.
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element wspomnianego projektu i rozwinięcie wielu wątków podejmowanych
w Smutkach…37.

IV
Jak to już zostało zasygnalizowane, cierpliwość w znoszeniu cierpienia była dla
Kołłątaja szczególnym rodzajem cnoty. Biegłość w tej sztuce chętnie manifestował w listach z emigracji i Smutkach…, a kontynuacją tej linii jest także kolejny
z powstałych w Josephstadzie tekstów: Jobiada, czyli poema o cierpliwości. W pieśni
pierwszej na temat tak chętnie eksponowanej i opisywanej przez podkanclerzego cnoty czytamy: „Inna wielkość do serca mego nie przystaje/Cierpliwość dziś
mym bóstwem, jej pokłon oddaję”38.
Tytułowy bohater Jobiady zyskuje w tekście atrybuty Kołłątaja (nie wyłączając
nawet przekleństwa podagry):
(…) wiele ucierpiał bez żadnej przyczyny,
Wśród więzienia zamknięty, podagrą dręczony,
A trudne do wierzenia zniósłszy przeciwności,
Stał się dla wszystkich ludzi wzorem c i e r p l i w o ś c i [podkr. moje – E.S.]39.

Utożsamiając siebie z Hiobem, Kołłątaj nie tylko po raz kolejny uwzniośla własne
cierpienie, konstruując paralelę pomiędzy dolą biblijnego męża a jednostkowymi
losami, ale i – również nie po raz pierwszy – wykorzystuje terapeutyczny potencjał twórczości. Szuka ulgi w pisaniu wierszy. W omawianym tekście tak charakteryzuje swoją motywację do sięgnięcia po pióro: „Przykładem poczciwego człeka
chcę się dziwić,/cierpliwością jego mój umysł ożywić (…)”40.
Cierpliwość jest w Jobiadzie… kluczową kategorią organizującą cały utwór, doskonaloną dyspozycją podmiotu lirycznego, zapowiedzią przyszłej nagrody. Jest
również – podobnie jak w Smutkach… – najlepszą z możliwych strategii zmagania się ze światem (szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że Kołłątaj – co wyczytać

37 Zaznaczyć należy, że powyższe rozważania w żaden sposób nie aspirują do kompletnego omówienia poematu;

stanowią jedynie skrótowe wskazanie możliwych kierunków interpretacji, których szersze omówienie przekracza
ramy niniejszego szkicu, niewątpliwie jednak jawi się jako zadanie, którego podjęcie mogłoby wypełnić jedną
z – wciąż jeszcze wielu – luk w badaniach nad twórczością autora Listów Anonima.
38 Hugona Kołłątaja prace poetyczne wybrane przez niego samego z rękopism, ktoremi się bawił podczas swej niewoli
w Josefstadzie i później, Bibliotka Śląska w Katowicach, rkps R 29 ii, k. 66.
39 Tamże.
40 Tamże.
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można z poezji, a co jeszcze bardziej zauważalne jest w listach z emigracji – cierpienie uznaje za nieodzowny składnik bytu ludzkiego)41. Według podkanclerzego
doskonalenie własnej cierpliwości potrafi uczynić człowieka szczęśliwym, nawet
w obliczu nieodłącznej w kondycji ludzkiej nieustannej walki z przeciwnościami:
Żeglarz o wiatrach prawi, żołnierz o zdobyczy,
Rolnik woły zachwala, pasterz owce liczy,
Mnie cierpliwość na myśli, o niej mówić lubię,
Na nią tylko pooglądam po wolności zgubie;
Bo cierpliwość w ucisku podle nie uklęka,
Nie boi się katuszy, śmierci się nie lęka,
Spokojnie więzy znosi, rozpaczą się brzydzi,
Gotowa na przypadki, z podłej zemsty szydzi.
Wyższa nad złość, na nic się w tym życiu nie żali,
Nie narzeka na ludzi, rządy nieba chwali,
A przez nieznaną dzielność umysłom burzliwym,
Robi człeka wśród nędzy r z e t e l n i e s z c z ę ś l i w y m [podkr. moje – E. S.]42.

Szczęście jawi się tu zatem, by posłużyć się sformułowaniem Teresy Kostkiewiczowej, jako „funkcja wewnętrznej postawy człowieka, która pozwala mu osiągnąć
spokój i równowagę bez względu na niezależny odeń bieg rzeczy”43. W cytowanym fragmencie Jobiady… cierpliwość oznacza również nieugiętość i „spokojność umysłu” – atrybuty „doskonałego rycerza”, którego charakterystykę Kołłątaj
rozwija m.in. w ten sposób:
To mi rycerz, człek prawy, nędzą obarczony,
Od nieba zapomniany, od ludzi wzgardzony,
Który z złą dolą śmiało w zapasy rad idzie
I bez wstrętu, bez pieszczot patrzy w oczy biedzie;
Niestateczność przyjaciół, nieprzyjaciół złości
Zawstydza cierpliwością, znosi bez podłości,
A kiedy narzekaniem na zły los nie zgrzeszy,
Samego nawet Boga swym męstwem ucieszy.
Taki to człowiek jest u mnie rycerz doskonały,
Taka wielkość jest godna pieniów i pochwały44.
41 W listach z emigracji Kołłątaj pisał m.in.: „Próżno się łudzimy. Stan życia naszego jest stanem cierpienia. Czyli
przypadek nadzwyczajny, czy gorączka lub podagra, czy zły człowiek, czy niesprawiedliwość i przemoc, wszystko
to jedne dzieła nad czuciem naszem skutki. Cierpieć trzeba, przyjdzie czas umrzeć trzeba.” Listy Hugona Kołłątaja
pisane z emigracyi w r. 1792, 1793 i 1794, t.1, zebr. Lucjan Siemieński, Poznań 1872, s. 22.
42 Hugona Kołłątaja prace poetyczne wybrane przez niego samego z rękopism, ktoremi się bawił podczas swej niewoli
w Josefstadzie i później, Bibliotka Śląska w Katowicach, rkps R 29 ii, k. 66.
43 T. Kostkiewiczowa, Osiemnastowieczne drogi do szczęścia: perspektywa polska – perspektywa europejska, [w:] Z oddali
i z bliska. Studia o wieku Oświecenia, Warszawa 2010, s. 113.
44 Hugona Kołłątaja prace poetyczne wybrane przez niego samego z rękopism, ktoremi się bawił podczas swej niewoli
w Josefstadzie i później, Bibliotka Śląska w Katowicach, rkps R 29 ii, k. 65.
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Ów rycerz finalnie, co istotne, okazuje się jednostką osamotnioną („od nieba
zapomniany”, „od ludzi wzgardzony”), która jednak w pojedynkę śmiało stawia
czoła (nie)doli. To właśnie siłą cierpliwości w znoszeniu ogromu cierpień ma
ona zasłużyć na pieśń przyszłych pokoleń. W opisach wytrwałości w sytuacji granicznego doświadczenia wyraźnie zauważalne są m.in. echa myśli Seneki, który
nie tylko, co powszechnie wiadomo, postulował mężne znoszenie cierpienia, ale
również wskazywał, że „(…) samo cierpienie niepoślednią jest częścią chwały”45.
Kołłątaj w Jobiadzie… nie tylko zatem opisuje i egzemplifikuje wzorcową cierpliwość, ale przede wszystkim konstruuje własną t e l e o l o g i ę c i e r p i e n i a ,
kreśląc wizję nie tylko przyszłej chwały tego, kto cierpi cierpliwie w imię prawdy
i sprawiedliwości, ale i czekającej nań nagrody.
Skoro o nagrodzie mowa, należy zauważyć, że w świecie rozsypanego ładu
moralnego podkanclerzy cały czas próbuje jednak wybronić przed samym sobą
opatrzność. Własne cierpienie traktuje jako szczególną rolę, celowo powierzoną
mu w wyższym porządku. O tym, w jaki sposób postrzega opatrznościowe plany,
dobrze świadczy opis podejmowania decyzji o poddaniu próbie właśnie Hioba.
Kołłątaj wkłada w usta Stwórcy następujące słowa:
(…) Człek ten memu sercu się podoba.
Rad widzę między ludźmi takowe stworzenia,
Których życie jest g o d n e m e g o d o ś w i a d c z e n i a. [podkr. moje – E.S.]
Job, dobry w pomyślności, będzież dobrym w biedzie?
Spróbuję, jak daleko cnota jego idzie.
Diabła, któregom skarał i którym się brzydzę,
Cierpliwością człowieka pokonam, zawstydzę46.

Naznaczenie cierpieniem jawi się zatem w istocie jako dowód uznania dla
jednostki, która g o d n a j e s t takiego doświadczenia, doznania zaszczytu osobistego uczestnictwa w boskim planie, udowodnienia wyższości prawości nad złem
– „diabła (…) cierpliwością człowieka pokonam, zawstydzę”. Ten udział w szeroko zakrojonym planie ma zostać w przyszłości wynagrodzony. Podkanclerzy pisze
w odniesieniu do Hioba, a w istocie przecież do siebie samego:
A gdy tę próbę zniesie cierpliwie, spokojnie,
B ó g m u w s z y s t k o p o w r ó c i , n a g r o d z i h o j n i e [podkr. moje – E.S.]47.

45 Cyt. za: T. Kostkiewiczowa, Cierpienia oświeconych, [w:] Cierpienie w literaturze polskiej, red. K. Dybciak, Siedlce
2002, s. 27.

46 Hugona Kołłątaja prace poetyczne wybrane przez niego samego z rękopism, ktoremi się bawił podczas sawej niewoli
w Josefstadzie i później, Bibliotka Śląska w Katowicach, rkps R 29 ii, k. 68.

47 Tamże.
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Fakt, iż Kołłątaj – utożsamiający się z biblijnym mężem – zakładał, że cierpienia zostaną mu przez opatrzność wynagrodzone, wiązał się ściśle z tym, że oficjalnie nie kwestionował w Jobiadzie… zasadności opatrznościowego planu. Nie
oznacza to, że obce były mu zupełnie momenty zwątpienia – poprzez teleologię
cierpienia i pochwałę cierpliwości wypracował własną kompensację zachwianego
ładu. Usensowiając cierpienie, tworzył jednocześnie podbudowę własnej wyjątkowości. Siebie samego chciał postrzegać (i liczył na to, że tak będą postrzegały
go również przyszłe pokolenia) jako opatrznościowego wybrańca, w losach którego zatryumfuje prawda. Jednostkowa kompensacja i indywidualizm zespoliły
się zatem w jednym geście. Zawiedzione teodycealne nadzieje doprowadziły do
odnalezienia nadziei innego rodzaju – w sobie samym i we własnej wyjątkowości,
której utylitarnym przeznaczeniem miało jednak stać się ostatecznie pomnożenie
wspólnego dobra.

V
Ostatnim tekstem, do którego chciałabym się odwołać, omawiając poezje więzienne Kołłątaja, są Uwagi nade mną samym i nad moim uwięzieniem – liczący
niespełna 50 wersów krótki utwór, umieszczony przez Kołłątaja w trzeciej części
zbioru prac poetycznych – w nim bowiem, jak w soczewce, ogniskują się najważniejsze z elementów poetyckiej autokreacji autora Porządku fizyczno-moralnego…
W jednym z początkowych wersów Uwag… podkanclerzy pisze o sobie samym: „z ziemi ojców wygnaniec, więzień ziemi cudzej”48. Cały tekst jest zresztą kopalnią udanych poetyckich konstatacji (być może nawet jednym z najlepiej
skomponowanych utworów wierszowanych autora Listów Anonima). W kontekście niniejszych rozważań istotne jest jednak szczególnie to, że konstatacje owe
w pełni odpowiadają wizerunkowi własnej osoby, jaki podkanclerzy pieczołowicie konstruował w innych utworach poetyckich. W Uwagach… pojawiają się
znane już dominanty autoprezentacji. W pierwszej kolejności Kołłątaj akcentuje –
powielając stwierdzenia zawarte m.in. w Smutkach... i Jobiadzie… – niezawinione
cierpienia i własną wobec nich wytrwałość. Pisze:

48 Hugona Kołłątaja prace poetyczne, wybrane przez niego samego z rękopism, którymi się bawił podczas swej niewoli w Josefstadzie
i później, [w:] P. Żbikowski, L. Żbikowska, Ks. Hugo Kołłątaj. Wybitny mąż stanu, więzień i poeta, dz. cyt., s. 381.
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Czy mię po tym ucisku śmierć okrutna czeka
Lub szczęście, co igrzysko robi z doli człeka?
Nic mię to nie zatrudnia. B o n i e w i n n a d u s z a
N i e l ę k a s i ę w i ę z i e n i a , h a ń b y n i u c i s k u [podkr. moje – E.S.]49.

Eksponowanie cierpliwości w znoszeniu cierpienia, podobnie jak w innych
omawianych tekstach, i w tym przypadku nie stoi w sprzeczności z tym, że Kołłątaj oczekuje nagrody, która byłaby zwieńczeniem jego zasług. W Smutkach…
ową nagrodą miało być objawienie prawdy, w imię której cierpiał; w Jobiadzie…
nagroda dla „przeznaczonego do cierpienia” stanowiła element opatrznościowego planu; w Uwagach… oczekiwanym zwieńczeniem jest dobra śmierć. Stawiana
w kontrze do śmierci „haniebnej”, znajduje w utworze swoją definicję, która dla
Kołłątaja staje się kolejnym pretekstem do wyliczenia zasług i wyeksponowania
cnotliwości własnego życia:
Umrę dobrze, gdy umrę śmiercią sprawiedliwych.
Długo żył, który życie poczciwe prowadził,
Dobrze umarł, kto nigdy nie odstąpił cnoty,
Kto ojczyzny nie przedał, spółbraci nie zdradził,
Chciwością rąk nie zmazał. Nie zna on sromoty,
Choćby skonał w więzieniu lub wpośród katuszy.
Haniebna śmierć zakałą jest tylko złej duszy50.

Fakt, iż Kołłątaj pisał o sprawiedliwej śmierci jako swego rodzaju nagrodzie za
własną postawę, nie oznacza jednak w żadnym wypadku, że miała to być jedyna nagroda – nie przestał bowiem ani przez moment mieć na uwadze uznania
w oczach potomnych. W kontekście oczekiwanej przyszłej chwały warto wskazać
na najistotniejsze bodaj miejsce Uwag…, gdzie dokonuje się zmiana kategoryzacji samego statusu uwięzienia, z którego wartościowaniem Kołłątaj zmagał się
choćby w Smutkach… Niewola podkanclerzego zostaje uwznioślona, a miejsce
dwuznaczności zastępuje chluba. Znoszenie uwięzienia zostaje ukazane jako kolejna „robota dla ojczyzny” – forma patriotycznego czynu, umiejscowiona w tym
samym szeregu, co zmagania na polu bitwy i podobnie jak walka zbrojna zapewniająca przyszłą chwałę. Autor Jobiady… w Uwagach… wprost opisuje znaczenie
i rangę uwięzienia i znoszonych cierpień:

49 Tamże.
50 Tamże, s. 381–382.
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Tyle chlubny w więzieniu, które trapi cnotę,
Jak kiedy mej ojczyźnie z wiernością służyłem.
Jak gdybym nową dla niej przedsięwziął robotę,
Cierpię chętnie, bo na to siebie poświęciłem51.

Kołłątaj na swoje poświęcenie i heroizm prezentowanej postawy chętnie wskazywał już m.in. w listach z emigracji – w cytowanym apologetycznym fragmencie ponawia ten gest, z siebie samego czyniąc ofiarę dla ojczyzny. W Uwagach…
podkanclerzy podkreśla również, że pęta, które ograniczają jego swobodę, nie są
w stanie skrępować duszy:
Ten, co mię do więzienia srogą ręką wtłoczył,
A dogadzając obcej zemście i podłości,
Kilka krat w okno wsadził i strażą otoczył,
Nie pojął, jak są dzielne skutki niewinności.
Nie znał on mego serca, nie znał mojej duszy,
Którą nic nie uwięzi, nie złamie, nie skruszy52.

Choć katalog cnót, który ma zapewnić Kołłątajowi podziw przyszłych pokoleń
jest, jak wiemy, sporych rozmiarów, w omawianym tekście to właśnie uwięzienie
staje się jednym z najważniejszych komponentów projektowanej chwały, która
ma być nie tylko jednostkowym uhonorowaniem, ale i w szerszym planie tryumfem prawdy. Pewien swych przekonań, Kołłątaj zamyka utwór następującą, jednoznaczną w swej wymowie konstatacją:
Tyran, co się na mnie srożył,
(…)
Pomnożył me uciski, nie zniszczył zasługi,
Prawda ją w późne wieki od śmierci ocali.
Minie wiele pokoleń i lat szereg długi,
Smutni ojcowie wnukom będą powtarzali,
Że, który światło szerzył i rząd wrócił dawny,
Po zgonie swej ojczyzny n i e w o l ą b y ł s ł a w n y [podkr. moje – E.S.]53.

***
Wyczerpująca analiza wszystkich linii łączących twórczość poetycką Hugona Kołłątaja z sytuacją uwięzienia w ramach krótkiego szkicu jest zadaniem
51 Tamże, s. 382.
52 Tamże.
53 Tamże.
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niemożliwym do realizacji, stąd też przedstawione uwagi należy traktować jedynie jako skrótowe zarysowanie pewnych możliwości interpretacyjnych. W świe‑
tle powyższych rozważań szczególnie inspirującą perspektywą wydaje się, jak
sądzę, potraktowanie tekstów poetyckich Hugona Kołłątaja jako ważnej składowej przemian zachodzących w systemie literatury polskiej ostatnich dekad xviii
i pierwszych dekad xix wieku. Oto bowiem w omawianych tekstach poetyckich
uwagę zwraca przede wszystkim unikatowa, tak na tle literatury polskiego oświecenia, jak i w obrębie Kołłątajowskiego projektu autobiograficznego, otwartość
podmiotu (dużo większa, niż w przywoływanych w niniejszych rozważaniach
kontekstowo listach z emigracji czy niedokończonej autobiografii politycznej).
Podkanclerzy, wyłączając swoją twórczość poetycką poza obręb sztuki, przyznaje sobie prawo do swobodnego uzewnętrzniania stanu ducha. W omawianych
tekstach autoanaliza splata się nierozerwalnie z rozmaitymi rodzajami konsolacji,
poezje stają się zapisem strategii przetrwania i przepracowywania bolesnych doświadczeń w sytuacji uwięzienia. Nawet najboleśniejsze przeżycia, takie jak np.
śmierć matki, stanowią jednak dla Kołłątaja punkt wyjścia do poetyckiej autokreacji. W jej ramach, kontynuując strategie znane już z korespondencji emigracyjnej, współautor Konstytucji 3 maja wiele miejsca poświęca teleologii cierpienia.
Wybroniwszy przed sobą samym opatrzność, nadaje sensu własnemu doświadczeniu, wpisując je w porządek wyższego rzędu. Sobie powierza rolę wybrańca,
który dobrowolnie decyduje się wejść na usłaną cierniem drogę i ponieść ofiarę
dla ojczyzny. Autor Listów Anonima potwierdzenia własnej wyjątkowości szuka
nie tylko w opatrznościowym planie, ale również w oczach potomności – kreśląc
swój poetycki autoportret stara się zapewnić sobie przyszłą chwałę.
W takiej perspektywie warto pogłębionej analizie poddać również sposób,
w jaki przedstawiciel dojrzałego i późnego oświecenia formułuje nowy język
ekspresji podmiotowego „ja”. Poezje więzienne odczytywać można bowiem również jako zapis prefigurującego literacką nowoczesność ruchu ku wynajdywaniu
języka; ruchu, w którym podmiot stwarza siebie, mówiąc o sobie, a ewoluujący
język autoekspresji odzwierciedla drogę przebytą w poszukiwaniu własnego „ja”.
Dla każdej z zarysowanych możliwości interpretacyjnych sytuacja uwięzienia
ma znaczenie kluczowe – jako katalizator energii poetyckiej i fundament podmiotowej narracji oraz jako niezwykle istotny w biografii twórczej autora Listów
Anonima moment, w którym krystalizują się kluczowe linie intrygującego projektu autobiograficznego – zarysowanego pod piórem Kołłątaja już w listach z emigracji, a kontynuowanego w twórczości poetyckiej, autobiografii i testamencie.
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doktorantka w Katedrze Historii
Literatury Staropolskiej Wydziału
Polonistyki UJ. Interesuje się kwestią
obrazowania stanu chłopskiego
w staropolskim dyskursie uczonych,
bada pod tym kątem piśmiennictwo
szlacheckie i religijne xvi i xvii
wieku. Obecnie przygotowuje
rozprawę doktorską poświęconą
tej problematyce.

Recenzja książki
Wojciecha
Paszyńskiego
Sarmaci i uczeni.
Spór o pochodzenie
Polaków w historiografii
doby staropolskiej

Tekst jest recenzją pracy Wojciecha Paszyńskiego Sar
maci i uczeni. Spór o pochodzenie Polaków poświęconej
funkcjonowaniu sarmackich i wandalskich mitów etnogenetycznych w staropolskiej historiografii oraz w szerszym kontekście dyskursywnym. Autor, analizując głów‑
nie szesnastowieczne źródła kronikarskie, postuluje dwufazowe rozumienie sarmatyzmu jako pierwotnie „czysto naukowych” dociekań historyków na temat genezy szczepowej
Polaków, które z czasem przybrać miały zdegenerowaną, megalomańską postać. Recenzja polemizuje z zaproponowanym modelem interpretacyjnym, utożsamiającym sarmacki mit początku
z ideologią stanową szlachty polskiej.
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Recenzja książki Wojciecha
Paszyńskiego Sarmaci i uczeni.
Spór o pochodzenie Polaków
w historiografii doby staropolskiej

Zagadnienie nowożytnych mitów etnogenetycznych, w tym szczególnie mitu
o sarmackim pochodzeniu Polaków/ szlachty Rzeczypospolitej/ Słowian, jest od
wielu lat przedmiotem złożonej debaty naukowej, wkraczającej także na obszar
publicystyki, a ostatnimi czasy także popkultury. Gorący spór toczony przez badaczy i publicystów o „sarmackie dziedzictwo” rozumiane, już to jako rezerwuar
narodowej tradycji, już to jako przebrzmiały balast kulturowego wstecznictwa,
często w niepokojący sposób odrywa się od właściwej mu podstawy źródłowej,
jaką są szesnasto- i siedemnastowieczne teksty kultury1. W tym skomplikowanym kontekście szczególnego znaczenia nabiera każda nowa publikacja komentująca staropolskie mity etnogenetyczne ze stanowiska profesjonalnego dyskursu
naukowego. Jedną z takich pozycji jest praca Wojciecha Paszyńskiego Sarmaci
i uczeni. Spór o pochodzenie Polaków2. Autor tej rozprawy, przywołując we wstępie imponującą literaturę przedmiotu, równocześnie stwierdza, że interesujący go
problem koncepcji etnogenetycznych wciąż nie doczekał się satysfakcjonującej
monografii. Klasyczne studium Tadeusza Ulewicza dotyczy bowiem wyłącznie
„teorii sarmackiej”, obszerna rozprawa Hansa-Jürgena Bömelburga skupia się na
szerszym zjawisku humanistycznej historii narodowej. Syntezie Lucyny Szafran-Szadkowskiej zarzuca zaś Paszyński kompilacyjny charakter3. Tym samym autor
1

Na problem oderwania antynomicznych reinterpretacji sarmatyzmu od źródeł staropolskich zwracano już
uwagę, zob.: T. Nastulczyk, re_wizje/sarmatyzm – kilka uwag z perspektywy badacza literatury dawnej, „Didaskalia.
Gazeta Teatralna” 2009, nr 6 (91), [online] http://www.didaskalia.pl/91_nastulczyk.htm [dostęp 17.01.2018];
J. Niedźwiedź, Sarmatyzm, czyli tradycja wynaleziona, „Teksty Drugie” 2015, nr 1, s. 46–47.
2 W. Paszyński, Sarmaci i uczeni. Spór o pochodzenie Polaków, Kraków 2016.
3 Tamże, s. 22.
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Sarmatów i uczonych stawia swojej rozprawie ambitny cel uzupełnienia niesatysfakcjonującego – w świetle tych opinii – stanu badań. Paszyński własne rozpoznania ogniskuje wokół dwóch najistotniejszych w jego ujęciu staropolskich koncepcji
etnogenetycznych, czyli wersji wandalskiej (istotnej szczególnie dla dziejopisarstwa średniowiecznego) oraz sarmackiej. Stawia zatem mocną tezę o ich opozycji.
Historyczne rozważania otwiera w omawianej pracy rozdział poświęcony
dziejopisarstwu i kartografii starożytnej, przy czym zgodnie z jego tytułem (An
tyczne źródła staropolskich koncepcji) omówione zostają głównie te dzieła, które
średniowieczni, a przede wszystkim wczesnonowożytni kronikarze mogli twórczo wykorzystać w budowaniu własnych konstrukcji genealogicznych. Lektura
pierwszej części pracy przekonuje, że autor wyraźnie sympatyzuje z koncepcją
sarmacką. Na plan pierwszy wysuwają się więc rozważania o Geografii Ptolemeusza, co podkreśla także bogaty materiał ikonograficzny (aż trzy mapy zrekonstruowane na podstawie pism aleksandryjczyka). Predylekcję Paszyńskiego
do sarmackiej etnogenezy potwierdza także rozdział drugi poświęcony dziejopisarstwu średniowiecznemu. Obok omówienia dominującego wówczas w rodzimym kronikarstwie mitu o wandalskim pochodzeniu Polaków sporo miejsca
zajmuje w nim ukazanie ciągłości sarmackiego nazewnictwa. Zaznaczyć jednak
wypada, że Paszyński, omawiając obecność starożytnych określeń w kartografii
i dziejopisarstwie wieków średnich, nie dokonuje starannego rozróżnienia na
geograficzne i etniczne rozumienie tej terminologii. Wielopoziomowy obieg średniowieczny operuje zaś przede wszystkim etnicznym terminem „Sarmaci”, odnoszącym się do plemion koczujących na wschodnich rubieżach Europy4. Świadczy
o tym dobitnie przywołany przez autora materiał źródłowy5. To z kolei (zwłaszcza w zestawieniu z tak silnym akcentowaniem geograficznej wizji ptolemejskiej,
której odrodzenie datuje się w Europie na wiek xv) narusza dość jednoznacznie
postawioną tezę o ciągłości „sarmackiej tradycji”.
Rozdziały poświęcone antycznej i średniowiecznej historiografii mają jednak
w pracy Sarmaci i uczeni raczej charakter wstępnych rozważań, będących tłem
dla dziejopisarstwa renesansowego, na którym wyraźnie koncentruje się autor.
4 Henryk Łowmiański stwierdza jednoznacznie, że średniowieczni kronikarze w ogóle nie posługiwali się

5

geograficznym pojęciem Sarmacji. Zob. H. Łowmiański, Sarmacja, [w:] Słownik starożytności słowiańskich,
t. 5, Wrocław 1975, s. 64. Z kolei bogaty materiał źródłowy przywołany przez Tadeusza Ulewicza ilustruje
funkcjonowanie terminu „Sarmacja” głównie na średniowiecznych mapach, podczas gdy przytoczone teksty
źródłowe operują terminem etnicznym. Zob. T. Ulewicz, Sarmacja. Studium z problematyki słowiańskiej xv i xvi
wieku, Kraków 2006, s. 26–32.
Niemal wszystkie przywołane przez Paszyńskiego przykłady ilustrują tylko etniczne znaczenie terminologii
sarmackiej; wyjątkiem jest tu jedynie mapa arabskiego uczonego i kartografa Al Battaniego, będąca ciekawym
świadectwem recepcji Ptolemeusza w kręgu kultury arabskiej.
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Rozpoczynając więc od kroniki Długosza, traktowanej tu jako „kamień węgielny” (w Rocznikach po raz pierwszy w rodzimym dziejopisarstwie określono Polaków mianem Sarmatów), przechodzi do szczegółowego omówienia dzieł, które
w sposób szczególny przyczyniły się do rozbudowania i rozpowszechnia koncepcji sarmackich: Macieja Miechowity, Bernarda Wapowskiego, Marcina Kromera
oraz Marcina Bielskiego6. Szczególnie interesujące jest wzbogacenie tej ogólnie
znanej i wielokrotnie przebadanej problematyki o wątek etnogenezy wandalskiej.
To tu, zdaje się, należy upatrywać tytułowego „sporu o pochodzenie Polaków”,
zwłaszcza w kontekście De origine et rebus gestis Polonorum Kromera. Osadzenie
kroniki biskupa warmińskiego na szerszym tle historiografii europejskiej pozwala
zauważyć, że jego zdecydowana krytyka tezy o wandalskich korzeniach współziomków wynikała przede wszystkim z chęci zdyskredytowania niemieckich wizji prahistorii, które rozciągały żywioł germański (a zatem i ewentualne pretensje
terytorialne) aż po Don. Etnogeneza wandalska, mimo iż mocno zakorzeniona
w rodzimej tradycji kronikarskiej, w zmienionym kontekście europejskim stała
się, by tak rzec, mniej poręczna z międzynarodowego punktu widzenia. Wyda‑
je się jednak, że autor omawianej pracy zbyt mocno postawił tu tezę o opozycyjności sarmackiego i wandalskiego mitu etnogenetycznego. O ile bowiem piszący
dla międzynarodowego czytelnika Kromer wyraźnie i jednoznacznie przeciwstawił sobie obie koncepcje, o tyle kronikarze zwracający się przede wszystkim do
szlachty (Bielski, Sarnicki) jeszcze na długo po Kromerze łączyli oba mity, nie
widząc w tym sprzeczności. Budowanie narracji o konkurencyjności wandalskiej
i sarmackiej etnogenezy wynika jednak z przyjętych przez Paszyńskiego założeń
metodologicznych. Według niego, badając kroniki szesnastowieczne, trzeba – jak
stwierdza – „oddzielić raz na zawsze funkcję ideologiczną od pierwotnej, czysto
naukowej”. To brzemienne w skutkach stwierdzenie prowadzi z kolei do traktowania dwóch wariantów mitu etnogenetycznego jako konkurencyjnych hipotez naukowych, wolnych od jakichkolwiek dyskursywnych funkcji. Wydaje się, że takie
postawienie sprawy, jakkolwiek pozornie dowartościowuje szesnastowiecznych
kronikarzy, awansując ich niejako do rangi nowoczesnych uczonych7, w istocie
odrywa dzieła Bielskiego i Kromera od właściwego im kontekstu genologicznego.
6 Rozważania etnogenetyczne zawarte w Kronice polskiej autor analizuje jako spuściznę Marcina Bielskiego, nie

Joachima, ponieważ, jak stwierdza: „Joachim Bielski nie napisał wiele więcej na temat etnogenezy. Nie miał zresztą
takich ambicji, pragnąc jedynie doprowadzić Kronikę swojego ojca do czasów jemu współczesnych” (W. Paszyński,
dz. cyt., s. 115). Przeczy temu natomiast tytuł rozdziału – Sarmaci czy Wandalowie? Polemika Kromera i B i e l s k i c h
[podkr. moje – J. K.-S.].
7 Paszyński bardzo często konfrontuje staropolskie dociekania etnogenetyczne ze współczesnymi ustaleniami badaczy
w tym zakresie, wydobywając i podkreślając trafność sarmackich intuicji. Zob. W. Paszyński, dz. cyt., s. 126–127, 185–205.
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Wysoce zretoryzowany model szesnastowiecznej prozy historycznej obejmował bowiem zarazem umiejętność posługiwania się regułami nowoczesnej krytyki historycznej, jak i postulat ukazywania dziejów własnego narodu w jak naj
korzystniejszym świetle. Szesnastowieczna ars historica Jeana Bodina zalecała
wręcz „strzeżenie szlachetnym kłamstwem czci własnego narodu”8. Ten z dzisiejszego punktu widzenia wewnętrznie sprzeczny model metodologiczny mieścił się
w ówczesnym paradygmacie uczonej prozy historycznej9. Jednym z jej charakterystycznych elementów było ukazanie nobilitującej prahistorii własnej ojczyzny
w jak najściślejszym połączeniu z dziejami starożytnych. Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia, należałoby mówić nie tyle o opozycyjności nauki i ideologii, co
o konkretnych dyskursywnych funkcjach spełnianych przez renesansowe narracje
kronikarskie. Problem ten został już zresztą rozpoznany w odniesieniu do staropolskich mitów etnogenetycznych. Jak stwierdzał Bömelburg, Kromer, polemizując przede wszystkim z zagranicznym pisarstwem (Piccolomini, Krantz), z powodów prestiżowych pragnął ukazać założenie państwa jako wolne od zagranicznych
wpływów. Duże znaczenie miała tu także krytyka protestantyzmu10. Z kolei kronikarzom szlacheckim trudno było się rozstać z waleczną prahistorią Gotów
i Wandalów – zdobywców Rzymu, ponieważ ta wersja etnogenezy znakomicie
uwypuklała godność stanu rycerskiego, uzupełniając się z rodowo-rodzinnym
dyskursem szlachectwa jako zasługi wojennej11. Wydaje się, że autor omawianego
studium zauważa niektóre aspekty dyskursywnego funkcjonowania mitów etnogenetycznych (np. wątek polemiki religijnej u Kromera), jednak przyjęta przez niego
narracja „sporu uczonych” nie pozwala w pełni wyartykułować tych spostrzeżeń.
Ważne miejsce w pracy Wojciecha Paszyńskiego zajmuje polemika ze stereotypowym rozumieniem mitu sarmackiego, na przykład jako konkurencyjne‑
go względem świadomości słowiańskiej. Innym (funkcjonującym zresztą nie tylko w przytaczanej przez niego publicystyce, ale także w profesjonalnych rozprawach historyków)12, stosunkowo często spotykanym uproszczeniem, z którym
autor słusznie polemizuje, jest założenie, że mit sarmacki powstał w celu uzasadnienia panowania szlachty nad pozostałymi (tj. plebejskimi) mieszkańcami

8 J. Bodin, Methodus ad facilem historiarum cognitionem, cyt. za: L. Finkel, Marcin Kromer – historyk polski xvi wieku.
9
10
11
12

Rozbiór krytyczny, Kraków 1883, s. 400.
Zob. A. F. Grabski, Dzieje historiografii, Poznań 2003, s. 169.
Zob. H.-J. Bömelburg, Polska myśl historyczna a humanistyczna historia narodowa (1500–1700), Kraków 2011, s. 191, 193.
Zob. tamże, s. 79.
Zob. J. Maciszewski, Społeczeństwo, [w:] Polska złotego wieku. Państwo, społeczeństwo, kultura, red. J. Tazbir, Warszawa
1969, s. 127. W nowszej historiografii zob. J. Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą,
Kraków 2011, s. 275.
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Rzeczypospolitej. Trudno jednak całkowicie zgodzić się z kontrargumentacją
Paszyńskiego, w myśl której pierwotnie „czysto naukowa” teoria sarmacka przekształciła się z czasem w zwyrodniałą wersję megalomańską, „która już od xvii
wieku miała całkowicie wykluczyć z grona Sarmatów kmieci i mieszczan”13. Poza
jednym przykładem Wojciecha Dębołeckiego (reprezentującego zresztą odmienną od sarmackiej wersję etnogenezy) nie znajdujemy w omawianej pracy tekstów
źródłowych zaczerpniętych z historiografii xvii wieku, które ilustrowałyby ów
problem14. Może więc warto postawić pytanie, czy rozważania etnogenetyczne
zawarte w staropolskich kronikach, w tym szczególnie teoria sarmacka, obejmowały pytanie o pochodzenie stanów plebejskich? Problem ten analizowała swego
czasu Barbara Otwinowska. W pracy Język–naród–kultura. Antecedencje i motywy
renesansowej myśli o języku uczona stwierdzała, że kronikarze szesnastowieczni,
konstruując obraz prahistorii narodu, nie zajmowali się rozważaniami o społecznym rozwarstwieniu ludności, choć sam charakter praprzodków, formy ich życia „wystarczały do tego, by wiązać wspomnienie o nim ze stanem szlacheckim”15.
Z drugiej strony ekskluzywistyczny dyskurs szlachecki, podkreślający czy wręcz
konstruujący różnice stanowe, funkcjonował w różnych gatunkach piśmiennictwa
już w wieku xvi, by przywołać tu poglądy Stanisława Orzechowskiego16, Łukasza
Górnickiego17 czy też – chcąc pozostać na obszarze historiografii – wątek trzech
13 W. Paszyński, dz. cyt., s. 131.
14 Zamiast tego autor konstruuje dość zagadkowy wywód: „Trzeba również podkreślić, że nie wszyscy uczeni uważali,

iż jedynie szlachta pochodzi od Sarmatów. Dla prekursorów tezy sarmackiej nie było wręcz tego rozróżnienia.
Pojaw i ło się ono dopiero w kręg u xvii-w iec znej nauk i c z y pseudonauk i ,
a i w ó w c z a s n i e b y ł o p o w s z e c h n e ” [podkr. moje – J. K.-S.] (W. Paszyński, dz. cyt., s. 147). Najbardziej
zastanawiające jest jednak stwierdzenie, że kultura szlachecka mogła stać się kulturą ogólnonarodową, ponieważ
„przedsiębiorczy mieszczanin, Żyd czy nawet chłop miał dużą szansę zostać w Rzeczypospolitej szlachcicem
drogą nielegalną lub rzadziej postarać się o nobilitację” (W. Paszyński, dz. cyt., s. 154).
15 B. Otwinowska, Język–naród–kultura. Antecedencje i motywy renesansowej myśli o języku, Wrocław 1974, s. 152.
16 „A jako sługa, w domu służbą gospodarską zniewolonym będąc, równym gospodarzom ani dzieciom
jego nie jest, ani w domu swym dziedzic: t a k t é ż k m i e ć , r z e m i e ś l n i k , k u p i e c s ł u ż b ą
w Koronie zniewolonymi ludźmi będąc, nie mogą téjże ceny w Koronie
P o l s k i e j b y ć , [podkr. moje – J. K.-S.] której jest kapłan i król z rycerstwem koronnym; które rycerstwo
przez wysokość wolności i cnoty swéj znakiem szlacheckim obrazu pewnego, to jest herbem, jako piątnem
napiętnowane od Boga przez zwierzchni urząd jest; którego herbu kmieć, rzemieślnik, kupiec przez to
nie ma, iż prawda z kupią [tj. z handlem – J. K.-S.] nie mieszka pospołu, bo i Bóg mówi non potestis Deo servire
et mammonae [Nie możecie służyć Bogu i mamonie – J. K.-S.]” (S. Orzechowski, Policya Królestwa Polskiego,
[w:] tegoż, Ziemianin i Policya, oprac. Ż. Pauli, Kraków 1859, s. 29).
17 „Ta k j e s t , i ż p l e b s u n a s n i e z a ż y w a w o l n o ś c i , a l e j e j t e ż c h ł o p s t w u n i e
t r z e b a , b o w o l n o ś ć b y ł a b y k u i c h s k a z i e [podkr. moje – J. K.-S.]. Kto dusze swej używać
nie umie, temu lepiej, żeby jej nie miał a był umarłym, niż żywym, a jeźli tego potrzeba, iżby taki człowiek był
żyw, żeby był niewolnikiem, niż wolnym człowiekiem. I dziecięciu wolności nie dajemy, bo go chciwości sprawują,
nie rozum; także też wolności ten nie godzien, kogo ciało, a nie dusza sprawuje” (Ł. Górnicki, O elekcyi, wolności,
prawie i obyczajach polskich rozmowa Polaka z Włochem, [w:] tegoż, Pisma polityczne, oprac. K.J. Turowski, Kraków 1858,
s. 14).
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synów Noego eksponowany w interesujący sposób na przykład u Aleksandra
Gwagnina18. Wydaje się więc, że podstawową kwestią porządkującą dyskusję
w tym temacie byłoby oddzielenie sarmackiego mitu etnogenetycznego, dla którego pochodzenie plebejuszy było najprawdopodobniej sprawą drugorzędną, od
dyskursu stanowego szlachty, bez wątpienia fundującego się na niezacieralnej różnicy pomiędzy nobiles a plebei.
Dla Wojciecha Paszyńskiego ścisły, przyczynowo-skutkowy związek sarmackiego mitu etnogenetycznego i ideologii szlacheckiej – będącej, jak pisze, „zwyrodnieniem pierwotnie pięknej idei zjednoczenia Słowian”19(?) – jest jednak podstawowym założeniem organizującym myślenie o funkcjach staropolskich dociekań
etnogenetycznych. Autor do pewnego stopnia opiera się tu na długoletniej tradycji
badawczej, analizującej habitus i kulturę szlachty Rzeczypospolitej przez pryzmat
sarmatyzmu. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że w narracji Paszyńskiego
przełożenie mitu na ideologię ma charakter wręcz mechaniczny. W rozdziałach
poświęconych historiografii doby batoriańskiej oraz późniejszym dziełom kronikarskim autorytatywnie zakłada on bezkrytyczne przejęcie i „zwycięstwo” koncepcji sarmackiej, mimo iż większość cytowanych tu dzieł odznaczała się przede
wszystkim kompilacyjnym ujęciem etnogenezy, uwzględniającej najrozmaitsze
wersje mitu, w tym także wandalski20. Czytelnik nie otrzymuje przy tym szerokiego uzasadnienia źródłowego ukazującego funkcjonowanie terminów sarmackich w historiografii, nie mówiąc już o innych gatunkach tekstów21. Ta siłą rzeczy
upraszczająca wizja, która pozwala autorowi omawianej pracy uznać Kromera
za „ojca sarmatyzmu”, u historyka piśmiennictwa wywołuje co najmniej kilka
uzasadnionych wątpliwości: przede wszystkim badanie obiegu pojęć „Sarmacja”
i „Sarmaci” w źródłach kronikarskich i kartograficznych, do tego głównie szesnastowiecznych, wydaje się niewystarczające, by wnioskować o jego oddziaływaniu na

18 „Tak albowiem Noe Patriarcha z znamion pewnych upatrując, że tego potrzeba, aby była trojaka kondycyja

żywota ludzkiego na świecie, synom swoim to opowiedział i każdemu z nich własne urzędy i powinności (aby
każdy z nich swego pilnował i przestrzegał) naznaczył i zlecił, w te słowa mówiąc: Ty, Sem, módl się jako kapłan,
rząd duchowny odprawując. Ty, Chamie, pracuj, role sprawując i rzemiesła rozmaite wynajdując jako robotnik.
A ty, Japhecie, rządź i broń jako król i rycerz, oręża zażywając i państwa w pewnych postanowionych prawach
i powinnościach zachowując. K t ó r y m a n d a t i t e s t a m e n t N o e g o w i d z i m y , ż e a ż d o t y c h
c z a s ó w z ł a s k i B o g a t r w a” [podkr. moje – J. K.-S.] (A. Gwagnin, Kronika Sarmacyjej Europskiej, Kraków
1611, k. 7r).
19 W. Paszyński, dz. cyt., s. 203.
20 Zob. tamże, s. 169–179.
21 Rozważania o historiografii barokowej są w omawianej pracy bardzo skrótowe. Nieco lepiej podbudowana
źródłowo jest cześć poświęcona historiografii oświeceniowej, gdzie mity etnogenetyczne analizowane są przede
wszystkim w oparciu o fragmenty Historyi narodu polskiego Adama Naruszewicza oraz Rozbiór krytyczny Hugona
Kołłątaja. Zob. W. Paszyński, dz. cyt., s. 179–183.
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mentalność szlachecką, megalomanię narodową czy ideologię stanu szlacheckiego. Symptomatyczne jest tutaj nazywanie Dębołeckiego „autorem sarmackim”22.
Taki gest pojęciowy nie ma przecież uzasadnienia w konstruowanym przez niego
micie etnogenetycznym, wywodzącym polską prahistorię od Scytów. Bezkrytyczne wywody autora Jedynowłasnego państwa świata odzwierciedlają jednak stereotypowe wyobrażenie o „mentalności sarmackiej”.
Po drugie, zawężanie źródłowej analizy nomenklatury sarmackiej niemal wyłącznie do dzieł kronikarskich i kartograficznych sprowadza problem obiegu
tych pojęć w innych gatunkach piśmiennictwa do rangi popularyzacji konkret‑
nych wersji etnogenezy23. W tym kontekście szczególnie istotna jest humanistyczna poezja nowołacińska, obficie szafująca nazewnictwem sarmackim na zasadzie
metonomazji i antycznego sztafażu24. Przywołanie tej tradycji wydaje się nieodzowne przy okazji analizy poetyckich utworów Jana Kochanowskiego. Pojawiające się w nich klasyczne motywy Amazonek i Sarmatów nie mogą być traktowane
jako manifestacja poglądu poety na zagadnienia etnogenezy (niemal na równi
z traktatem O Czechu i Lechu, bez uwzględnienia zróżnicowania gatunkowego)25.
Ostatnią wreszcie wątpliwością, podważającą na pozór oczywisty związek mitu
i ideologii jest fakt, iż megalomańskie czy skrajnie ekskluzywistyczne narracje
szlacheckie nie musiały odwoływać się do mitu sarmackiego26. Wymownym przykładem źródłowym jest tutaj wzmiankowane przez Paszyńskiego dzieło Nekandy
Trepki, uznawane powszechnie za sztandarową manifestację zideologizowanej
mentalności szlacheckiej. Autor tego obszernego rejestru „fałszywej szlachty”,
mimo iż przywołuje kilka obiegowych toposów charakterystycznych dla dyskursu stanowego szlachty (mit złotego wieku, szlachectwo jako klejnot), w żadnym
miejscu nie uzasadnia swoich wywodów sarmacką etnogenezą.
Wszystkie powyższe uwagi nie oznaczają oczywiście, że sarmacka genealogia czy
też – szerzej – topika były nieistotnymi zjawiskami piśmiennictwa szlacheckiego.
22 W. Paszyński, dz. cyt., s. 172.
23 Tamże, s. 165–166.
24 Por. R. Krzywy, Ideologia sarmacka wobec tradycji antycznej i renesansowego humanizmu (wprowadzenie do zagadnienia),
[w:] Humanistyczne modele kultury nowożytnej wobec dziedzictwa starożytnego, red. M. Prejs, Warszawa 2010, s. 191.

25 Zob. W. Paszyński, dz. cyt., s. 132.
26 Pionierzy badań nad szlachecką ideologią (jak Andrzej Zajączkowski czy Stanisław Grzeszczuk) nie stwierdzali

kluczowej roli mitu sarmackiego ani dla powstania, ani dla artykulacji ideologii szlacheckiej. Także współczesny
badacz tej problematyki, Sławomir Baczewski, zwraca uwagę na inne aspekty dyskursu o szlachectwie, takie jak
topos horacjański „zacni rodzą się z zacnych” czy kluczowa rola narracji herbarzowych. Zob. A. Zajączkowski,
Główne elementy kultury szlacheckiej w Polsce. Ideologia a struktury społeczne, Wrocław 1961, s. 49–59; S. Grzeszczuk,
Wolność, równość i… szlachectwo. Główne wartości ideologiczne stanu szlacheckiego, [w:] tegoż, Materiały do studiowania
literatury staropolskiej, cz. 1, Rzeszów 1972, s. 16–40; S. Baczewski, Szlachectwo. Studium z dziejów idei w piśmiennictwie
polskim. Druga połowa xvi wieku – xvii wiek, Lublin 2009, passim.
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Z pewnością mit sarmacki stanowił jeden z głównych wątków staropolskiej etnogenezy, w związku z czym zapewne przełożył się też w jakimś stopniu na ówczesne narracje identyfikacyjne. Pełniejsze zrozumienie tego skomplikowanego procesu wymagałoby jednak pogłębionych studiów źródłowych uwzględniających
zarazem najnowsze ustalenia historyków literatury staropolskiej, coraz częściej
sceptycznych wobec przeceniania wątków sarmackich – jakby na przekór gorącym dyskusjom w obiegu medialnym i popularnym27. Ważnym postulatem metodologicznym byłoby tu zwłaszcza staranne określenie obszaru badań. Sarmaci
i uczeni nie spełniają niestety tych kryteriów, trudno zatem uznać rozprawę za przełomową dla omawianej problematyki. Jakkolwiek praca Wojciecha Paszyńskiego
nie jest pozbawiona ciekawych tropów interpretacyjnych, nie sposób oprzeć się
wrażeniu, że poszczególne wybory metodologiczne i skonstruowana dzięki nim
wykładnia sarmatyzmu są wynikiem sympatii ideowych autora. Zaproponowany
przez Paszyńskiego model lektury nie znajduje jednak oparcia w rzetelnej analizie
tekstów źródłowych. Tym samym studium Sarmaci i uczeni. Spór o pochodzenie
Polaków wpisuje się w diagnozowane we wstępie problemy współczesnych debat
o sarmatyzmie.

27 Na gruncie badań historycznoliterackich coraz częściej dochodzi do rewizji poglądu o szerokim oddziaływaniu

mitów etnogenetycznych wśród mas szlacheckich, zwłaszcza w xvii wieku (zob. J. Niedźwiedź, dz. cyt., s. 49–51).
Z kolei Joanna Orzeł podniosła ostatnio kwestię recepcji dotychczas pomijanego mitu o rokoszu gliniańskim
jako ważnej podstawy identyfikacyjnych narracji szlachty (zob. J. Orzeł, Historia–tradycja–mit w pamięci kulturowej
szlachty Rzeczypospolitej xvi–xvii wieku, Warszawa 2016, s. 332–381).
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doktorantka nauk humanistycznych
na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Interesuje się
problematyką symboliki
przestrzennej w romantyzmie,
a także zagadnieniem genezyjskiej
koncepcji świata i poetyckiej
wyobraźni Juliusza Słowackiego.
Obecnie pod opieką prof. dra
hab. Bogusława Doparta
przygotowuje rozprawę
doktorską dotyczącą życia
i twórczości Mieczysława
Romanowskiego

Sprawozdanie
z konferencji
naukowej
Romantycy na
krańcach świata
(07–08.04.2017)

iv edycja studencko-doktoranckiej konferencji
naukowej Romantycy na krańcach świata odbyła się
w dniach 7–8 kwietnia 2017 roku w Krakowie. Wykład inauguracyjny został wygłoszony przez prof. dr hab.
Agnieszkę Ziołowicz. Koło Naukowe Romantyzmu
Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprosiło studentów
i doktorantów z krajowych ośrodków akademickich do
obradowania nad kwestiami romantycznych wojaży, statusu
wygnańca w romantycznej biografii, recepcji dzieł polskiego romantyzmu, zagadnieniami transgresji wewnętrznej i wreszcie –
do refleksji nad egzystencjalnym doświadczeniem aktu twórczej
kreacji i autokreacji. W pierwszym dniu obrad wypowiedziało
się ośmiu referentów, w drugim – dziewięciu. Rozszerzone teksty
zostaną opublikowane w planowanym przez organizatorów tomie
pokonferencyjnym. Zarówno oni, jak i uczestnicy konferencji wielokrotnie wyrażali nadzieję na kolejne spotkania młodych badaczy dziewiętnastowiecznej kultury i literatury.
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naukowej Romantycy
na krańcach świata
(07–08.04.2017)

W dniach 7–8 kwietnia 2017 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się czwarta już edycja studencko-doktoranckiej konferencji naukowej Romantycy na krańcach świata. Konferencja miała charakter ogólnopolski i zorganizowana została przez Koło Naukowe Romantyzmu działające przy
Katedrze Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu Wydziału Polonistyki uj.
Formuła tematyczna konferencji była szeroka: wpisujące się w nią referaty mogły poruszać kwestie romantycznych wojaży i ich wspomnień poświadczonych
w dziewiętnastowiecznej literaturze, statusu wygnańca w romantycznej biografii,
a także recepcji dzieł polskiego romantyzmu – zarówno w literaturach obcych,
jak i w rodzimym życiu literackim na emigracji. Romantyczne krańce to również
zagadnienia transgresji wewnętrznej, postrzegania, definiowania i przekraczania
przez romantyków rozmaitych granic. Romantyczne krańce to wreszcie samo egzystencjalne doświadczenie aktu twórczej kreacji i autokreacji.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Dziekan wp uj prof. dr hab.
Renata Przybylska, która swoim patronatem zechciała objąć też obrady. Z uczestnikami podzieliła się wspomnieniem o żywotności zainteresowania romantyzmem
wśród młodych polonistów w okresie swoich studiów – i przekonaniem, że również dzisiaj jest ono potrzebnym i ważnym elementem polonistycznej formacji.
Na zaproszenie organizatorów obrady po raz kolejny poprowadził mgr Bogusław Wajzer, doktorant w krakowskiej Katedrze Historii Literatury Oświecenia
i Romantyzmu. Rozpoczynając sesję, zwrócił uwagę na to, że konferencyjne spotkania młodych badaczy romantyzmu w Krakowie mają już swoją tradycję, podkreślił też znaczenie młodości m.in. jako celu romantycznych voyages imaginaires.
Po tych słowach głos przejęła prof. Agnieszka Ziołowicz. Wykład mistrzowski
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dla uczestników konferencji rozpoczął się anegdotą dotyczącą profesora Włodzimierza Maciąga, który, prowadząc niegdyś zajęcia w sali, w której odbywały się
tegoroczne obrady, miał w zwyczaju wypytywać studentów o ich zainteresowania
badawcze, i przyznawał, że najpowszechniejszą odpowiedzią był właśnie „romantyzm”. Stanowiło to wówczas niemal modę. Kolejne spotkanie w formule konferencji Romantycy na krańcach świata pozwala zaś sądzić, że i obecnie zamiłowanie
do literatury tej epoki znów upowszechnia się wśród młodych badaczy literatury
xix wieku.
Sam wykład stanowił natomiast studium przypadku (W Szwajcarii Juliusza
Słowackiego) i traktował o „poetyckich pożytkach z podróżowania”. Nie zabrakło
wiadomości o genezie powstania poematu oraz omówienia motywu Alp w tamtych czasach jako terytorium „literacko oswojonego”. Słuchacze mogli przypomnieć sobie, jak szerokie i znamienite było grono twórców piszących o alpejskim
pejzażu. Uczona podkreślała też, że W Szwajcarii nie jest poematem podróżniczym sensu stricto, lecz poetyckim studium pejzażu alpejskiego, monologiem
przedstawieniowo-lirycznym. Nadrzędny pożytek z wyprawy to zatem podróż
z Alp w głąb romantycznego „ja”, w dziedzinę poetyckiego samopoznania i nowej
koncepcji poezji jako siły ocalającej.
Pierwsza referentka – mgr Melania Chotyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego – w wystąpieniu zatytułowanym Am Ende des Reiches, czyli Goethe na wschod
nich rubieżach Europy opowiedziała o interesującym w kontekście tematu konferencji epizodzie z życia Goethego, jakim była jego wyprawa na Śląsk. W księdze
pamiątkowej na cześć bractwa górniczego Goethe napisał epigramat, w którym
znalazło się sformułowanie, że znajduje się on „z dala od wykształconych ludzi”, szybko więc spotkał się z zarzutami o niemiecką butę, spoglądanie na Śląza‑
ków z góry. Zamieszkujący Tarnowskie Góry urzędnicy pruscy byli mocno dotknięci, a pierwszy dał temu oburzeniu wyraz proboszcz Johann Gottlieb Schummel, w jakiś czas później pojawił się też polemizujący z Goethem wiersz Jerzego
Geseliusa oraz uwagi Jana Nowaka w Kronice miasta i powiatu. Prelegentka postawiła jednak hipotezę, iż być może wpis ten stanowił próbę utożsamienia się z górnikami i wyraz szacunku dla ich pracy. Dopiero Józef Piernikarczyk w swej Histo
rii górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku (1933) oddał poecie sprawiedliwość
i przypomniał, że Goethe przypisuje pracownikom kopalni przede wszystkim
rozum i uczciwość – przy pewnym braku ogłady cywilizacyjnej, która jednak
nie jest najważniejsza w porównaniu z tymi dwiema nadrzędnymi wartościami.
Jedyny wiersz, który napisał poeta w tamtym czasie – Ach, jesteśmy urodzeni do
męki – był jednakże pesymistyczny, nostalgiczny i ciemny.
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Jako następny wystąpił mgr Michał Wróblewski z Uniwersytetu Gdańskiego,
który przedstawił referat na temat międzykontynentalnych podróży Carla Gustava Junga. Za Frommem prelegent stwierdził, że Jung należał do grupy myślicieli
romantycznie zorientowanych. Chciał badać nieświadomość, a w niej zwłaszcza
tzw. „mądrość archetypową”. Jung pomimo przywiązania do szwajcarskich korzeni oraz upodobania do samotniczego trybu życia wiele podróżował – także
poza Europę. W Stanach Zjednoczonych największe wrażenie wywarło na nim
spotkanie z Indianinem Górskie Jezioro, antycypujące poniekąd atmosferę popularnych w późniejszym czasie prac Carlosa Castenady. Z kolei podróż do Indii stanowiła znakomitą okazję do skonfrontowania się z duchowością Wschodu,
która wielokrotnie inspirowała naukowca do swoich własnych poszukiwań. Jednak najdłuższą podróż psychiatra odbył do Afryki (Kenia, Uganda), gdzie mógł
skonfrontować się ze zwierzęcymi korzeniami ludzkości i swoją własną, dziką
naturą. Słuchacze mieli zatem okazję do zapoznania się z Jungowską charakterystyką Europejczyków, Indian i Afrykanów (w archetypicznych rolach drapieżcy,
szlachetnego dzikusa oraz wojownika). Konkluzję wystąpienia można zamknąć
w następującym zdaniu: podróże Junga stanowią w gruncie rzeczy pretekst do
najważniejszej podróży, jaką jest samopoznanie, które stanowi najistotniejszy
wymiar podróżowania.
Czwartym mówcą była mgr Joanna Stożek z Uniwersytetu Jagiellońskiego z tekstem: Czy podróż tylko „do Tatrów”? Problematyka podmiotu autorskiego
w „Dzienniku podróży do Tatrów” Seweryna Goszczyńskiego. Podróż stanowiła
u Goszczyńskiego, zdaniem prelegentki, doświadczenie wewnętrzne, przyspieszające zmiany, jakie nastąpiły w sposobie postrzegania rzeczywistości przez podmiot autorski. Badaczka zaznaczyła też, że utwór wpisuje się w tradycję dziennika
podróży, ale jego nieodłącznym elementem jest przeżycie wewnętrzne, szczególny rodzaj odsłonięcia. Mimo, że Goszczyński umieścił własny tekst w kręgu tradycji dziennika podróży, w którym – zgodnie z założeniami gatunku – dominują
wypowiedzi dotyczące zjawisk zewnętrznych względem podmiotu, to jednocześnie sfera życia duchowego i intymnego podmiotu autorskiego stanowi nieodłączny element tego utworu. Referat poruszał niebanalne kwestie tożsamości podmiotu, podróży inicjacyjnej i samej formy dziennika. Diarysta sformułował sądy
na temat swojego „ja”, podjął dialog z samym sobą w celu osiągnięcia samowiedzy
oraz uczynił własne „ja” przedmiotem poznania. Odbycie podróży wewnętrznej
było w Dzienniku podróży do Tatrów nie mniej istotne niż poznanie rzeczywistości
tatrzańskiej.
Piąty referat wygłosiła mgr Milena Chilińska z Uniwersytetu Warszawskiego,
która przedstawiła Cypriana Norwida jako czytelnika Anhellego. W wystąpieniu
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przywołała współczesne tekstowi Słowackiego opinie krytyczne wskazujące na
obecne w nim niespójności. To Norwid natomiast dał pierwszą pełną interpretację Anhellego. Omówienie tego profetycznego poematu miało miejsce w jego
sławnych odczytach o Słowackim, w których utwór zostaje nazwany „arcydziełem
narodowym”, przywołuje bowiem narodowe doświadczenie cierpienia i klęski.
Norwid włącza Anhellego w dzieje narodu nieszczęśliwego. Frapującym fragmentem tej narracji jest obraz cywilizacji jako wzniosłego rusztowania, który prelegentka skomentowała następująco: każdy naród ma swoją funkcję, stanowi jeden
stopień w owej drabinie; rusztowanie ma swój biegun dodatni i ujemny, wedle
tej teorii Syberia stanowiłaby punkt zmierzchu cywilizacji, to ona zaś jest istotą
poematu Słowackiego – punktem wyjścia, ratunku jest natomiast Rzym, to stamtąd płyną bowiem promienie chrześcijaństwa. Prelegentka wysnuła wniosek, że
Wigilia Bożego Narodzenia Krasińskiego wedle Norwida stanowi kontrast dla profetycznego Anhellego. Profetyzm Anhellego ujawnia się w przeczuciu zmierzchu
cywilizacji, Słowacki zaś jest w oczach Norwida bacznym obserwatorem historii.
Również temat referatu Marty Dziedzickiej z Uniwersytetu Warszawskiego – zatytułowany Dokąd podróżują i skąd wracają bohaterowie „Godziny myśli” –
pozostawał w kręgu problemów związanych z twórczością Juliusza Słowackiego.
Referentka scharakteryzowała jego podróżopisarstwo dwojako: zarówno jako
podróż romantyczną mającą na celu eksplorację nowych miejsc i krain, jak i podróż
w głąb romantycznego podmiotu. Prelegentka zestawia tę mroczną, niebezpieczną
wyprawę, z której nie każdy potrafi wrócić, z realną podróżą Ludwika Spitznagla.
Gra dystansem to według prelegentki niezwykle istotna technika w utworze, ratunkiem dla podmiotu jest bowiem wyłącznie cofnięcie się w siebie, ucieczka do
dzieciństwa, dzieciństwa znacznie mroczniejszego od tego opisanego w Panu Ta
deuszu, bo bliżej mu – jak stwierdza Marta Dziedzicka – do Scotta czy Byrona
niż do tradycji polskiego romantyzmu. Na koniec prelegentka zastanawiała się,
czy poeta dał wierny portret przyjaciela, czy wspomnienia te są na pewno „nieskłamane w niczem”. Młoda badaczka literatury cierpliwie szukała odpowiedzi na
pytania, które zadał sobie już w 1925 roku Henryk Życzyński1. Warto może dodać,
że w Godzinie myśli Słowacki – próbując zrozumieć siebie samego, już skazanego
na emigrację – zarysował wizję przeżyć z najwcześniejszej młodości, splecionych
w serdeczny węzeł z pejzażem rodzinnego miasta. To sprawia, że poemat ten jest
tak przejmujący.

1

H. Życzyński, J. Słowackiego „Godzina myśli”. (Jej geneza i znaczenie w rozwoju twórczości), „Pamiętnik Literacki” 1925,
nr 26, s. 241–251.
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Po przerwie Adrianna Karbowiak, również studentka Uniwersytetu Warszawskiego, podzieliła się ze słuchaczami refleksją o myśli i dziele Cypriana Norwida
oraz Lwa Tołstoja wobec historii, polityki i społeczeństwa. Prelegentka zaznaczyła, że druga połowa xix wieku, na którą przypadł okres aktywności twórczej
obu pisarzy, to czas zmian światopoglądowych, takich jak teoria ewolucji Karola
Darwina, do której zarówno Norwid, jak i Tołstoj odnosili się krytycznie. Referat stanowił próbę odszukania punktów zbieżnych w zainteresowaniach autorów,
porównania ich poglądów dotyczących społeczeństwa, historii, roli jednostki
w dziejach (przez ukazanie istnienia schematu inicjacyjnego postaci Andrzeja
Bołkońskiego w Wojnie i pokoju oraz Aleksandra z Epiru w poemacie Quidam)
oraz ważnej dla Tołstoja kwestii ludowości i wyzwolenia chłopów. Referat miał
charakter przyczynkowy i sygnalizował dziedziny warte opracowania, m.in. pogłębienie refleksji na temat emancypacji kobiet czy też powtarzalności historii.
Następny referat – zatytułowany Romantyzm a bolszewizm. Feliks Dzierżyński –
wygłosiła mgr Karolina Blecharczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prelegentka
twierdziła, że wpływy polskiego romantyzmu w połączeniu z rosyjskimi tradycjami rewolucyjnymi oraz socjalistyczną ideologią zrodziły kulturowy fenomen
„romantycznego rewolucjonisty”, który – początkowo obcy bolszewizmowi – posłużył Leninowi do wykreowania bohaterskiego wzorca osobowego czekisty stawianego za wzór przyszłym pokoleniom. Tekst stał się punktem wyjścia do gorącej dyskusji, której uczestnicy wraz z autorką referatu zastanawiali się nad tym, jak
mocno ideologia pasożytuje na idei – i jak spauperyzowany stereotyp romantyzmu wprzęgnięty został w służbę propagandy zbrodniczej ideologii.
Referat zamykający pierwszy dzień obrad – Ocalić od zapomnienia. Ostrogscy
i ziemia ostrogska w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego – odczytała Aleksandra
Kucharska, studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podróżowanie tego romantyka miało zgoła nieromantyczne powody, nie wynikało z nudy czy z charakterystycznego dla epoki poczucia pustki i potrzeby zapełnienia jej wrażeniami – była
to chęć zgromadzenia doświadczeń społecznych oraz pogłębiania wiedzy z historii i psychologii. Dziejom Ostroga i książąt Ostrogskich Kraszewski poświęcił
rozdział Wspomnień, dramat Halszka z roku 1835 i opowiadanie Tatarzy na weselu.
Opierając się na Dziełach w Koronie Polskiej Łukasza Górnickiego i Herbach rycer
stwa polskiego Bartosza Paprockiego, a także na litewskich metrykach i kronikach,
Kraszewski stworzył najpierw dramat Halszka w roku 1835, a później uzupełnił
dzieje Elżbiety we Wspomnieniach. Prelegentka podkreślała dramatyczność historii Halszki, którą sam Kraszewski uznał za godną Szekspirowskiego pióra.
Dzień drugi rozpoczął referat wygłoszony przez mgr Natalię Alicję Szerszeń
z Uniwersytetu Warszawskiego: Miejsca uświęcone i miejsca (nie)obecne. Puławy
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w „Krytyce krytyki i literatury” Juliusza Słowackiego. Prelegentka podjęła poruszoną w tym brulionowym, bo aż do 1890 roku pozostającym w rękopisie tekście kwestię symbolicznej opozycji Puław i Poznania: puste Puławy to miejsce
rodowe i narodowe równocześnie, miejsce uświęcone i zbezczeszczone, Poznań
charakteryzowany jest zaś przez Słowackiego poprzez złośliwie kreślone sylwetki. Referentka zwróciła uwagę na z gruntu romantyczne powody powstania tzw.
domku gotyckiego i świątyni Sybilli – zachowanie pamiątek i zaufanie wieszczom, a zarazem na związek tego projektu z żywotnością oświeceniowej formacji
ideowo-estetycznej.
Referat pod tytułem W poszukiwaniu znaczeń jakie ruina przekazuje, czyli o po
jęciu ruiny w publicystyce Maurycego Mochnackiego wygłosiła wychowanka Uniwersytetu Jagiellońskiego, mgr Justyna Pyzia. Swój wywód rozpoczęła od ukazania
podwójnej przynależności tego motywu do świata natury i kultury. Ruina w kulturze stanowi topos zniszczenia form ujawniający dualność bytu: materialny symbol
jednoczesnego działania sił dezintegracji i podtrzymywania w istnieniu . Prelegentka ukazała, w jaki sposób Mochnacki za pomocą pojęcia ruiny konceptualizował
podstawowe idee kultury narodowej: historia była ruiną przeszłości, szczątki przeszłości to łącznik i świadectwo dziejowe. Co jednak ważne, odczytywanie dziejów
z księgi ruin jest także romantycznym docieraniem do tajemnic uniwersum.
Kolejny referat wygłosiła Anna Rzepniewska z Uniwersytetu Warszawskiego, za
przedmiot badań obierając sobie Króla-Ducha Juliusza Słowackiego: „Umrzeć, aby
się narodzić. Narodzić się, aby…” Bohaterowie „Króla-Ducha” Juliusza Słowackiego
i „Fausta” Johanna Wolfganga Goethego na krańcach świata i egzystencji. Anna Rzepniewska skupiła się na problematyce śmierci. Referat stanowił analizę porównawczą
fragmentów Króla-Ducha i Fausta zbudowaną na założeniu, że losy ich głównych
bohaterów polegają na ciągłym dążeniu do nieuświadomionego celu. Centralnym
punktem odniesienia nie jest jednak pragnienie zdobycia pełni wiedzy, lecz nieustające dążenie do dostąpienia całości samopoznania jako tej kategorii, która –
bez względu na rezultaty podjętego działania – zbawia człowieka. W romantycznej
wędrówce ku zbawieniu pierwszym krokiem jest moment przezwyciężenia ontologicznych ograniczeń i podjęcia decyzji o podążaniu naprzód ku pełni świadomego istnienia. Jest to moment decydujący, który warunkuje całe przyszłe losy
bohaterów, nie do końca przekonanych o tym, że dążenie zbawia. Zestawienie
utworów tak od siebie różnych prelegentka uznała za wykonalne dzięki konstatacji, że losy ich bohaterów można uznać za częściowo paralelne. Punktem wyjścia
referatu była refleksja nad wczesnoromantyczną kategorią śmierci niecałkowitej,
pozbawiającej poczucia celowości istnienia.
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Następny referat, „Jako świt daleki…” Granice poznania w „Królu-Duchu” Juliusza
Słowackiego wygłosiła Krystyna Chmielarz z Uniwersytetu Warszawskiego. Prelegentka podjęła kwestię granic poznania w tym złożonym poemacie i dokonała analizy wizji, jakiej w początkowych partiach Króla-Ducha doświadcza narrator poematu.
Dusza Hera Armeńczyka, po wystąpieniu z ciała, odbywa wędrówkę po zaświatach,
gdzie nad rzeką Lete, po obmyciu ran jej wodą, pod wpływem duchów dostrzega
kobiecą postać, w poemacie nazwaną „umiłowaną” oraz „córką Słowa”. To podążając
za nią Duch odradza się ponownie, tym razem jako Popiel. Referat skupiony był wokół tego właśnie fragmentu, prelegentka stawiała pytania o to, kogo i co widzi narrator, jakie kierują nim motywy i jak wpływa to na jego dalsze losy. Ze względu na wizyjny charakter niezwykle ważna jest tutaj symbolika, ale także przestrzeń, w jakiej
objawia się kobieca postać – przestrzeń rozumiana nie fizycznie, lecz metafizycznie,
wszak bohater znajduje się w zaświatach. Jednak wizja, której doświadcza, zdaje się
nawoływać do przekroczenia granic pomiędzy światem umarłych a światem żywych
lub też sama te granice niwelować. Pytanie o krańce tej przestrzeni, o krańcowość
wizji podmiotu jest więc także pytaniem o granice jego poznania.
W dyskusji pojawiło się pytanie o kwestię pamięci jednostkowej i tradycji,
o problematykę ludów Słowa i Sławy. Uczestnicy zgodzili się z propozycją prowadzącego obrady, że pamięć zawsze jest czyjaś, nawet ta „zbiorowa” jest podmiotowa. Ostatnie myśli, będące – miejmy nadzieję – przyczynkiem do kolejnej edycji
konferencji, dotyczyły racjonalności romantyzmu.
Po krótkiej przerwie głos zabrała Sylwia Sarzyńska – przewodnicząca Koła
Naukowego Romantyzmu uj – i odczytała referat pod tytułem Między erudycją
a wyobraźnią. O podróżach imaginacyjnych Narcyzy Żmichowskiej. Przewodnią
myślą referatu była teza o demitologizacji podróży w pisarstwie Narcyzy Żmichowskiej. Pisarka nie tworzy bowiem barwnych zapisów, zwraca raczej uwagę na
uciążliwość wojażu, manifestuje niechęć do podróży, konieczności podejmowania kompromisowych działań, istotnych ze względów logistycznych. Opisanych
w Wyjątkach z podróży kobiety Gibraltaru czy Luksoru nigdy nie widziała. Doskonale znając geografię, autorka Poganki miejsca te opisywała dzięki sile wyobraźni.
Kolejny referat, wygłoszony przez Pawła Łyżwińskiego, nosił tytuł Między
ludową inspiracją a recepcją Schillera. O „Karpackich góralach” Józefa Korzeniowskie
go. Prelegent rozpoczął od inspirujących myśli dotyczących ambiwalencji natury
i konieczności wyboru pomiędzy nią a rozumem. U Korzeniowskiego to ludzie
odpowiedzialni są za zło, bowiem wypaczają prawo, sztuka nie prowadzi zaś do
doskonałości. Karpaccy górale byli przez współczesnych odczytywani jako aprobata prawa do zemsty dokonywanej przez człowieka poniżonego i jako wyraz wiary autora w wartość ludowej moralności. Opisując losy Antoniego Rewizorczuka,
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Korzeniowski sięgnął po lokalny folklor, czego dowodem jest istnienie historycznego pierwowzoru głównego bohatera. Prelegent przyglądał się dokładnie ludowej materii, konfrontował ją z faktami historycznymi i doszedł do wniosku, że
czytelnik ma do czynienia z silną idealizacją autentycznej huculskiej historii. Co
więcej, referent dostrzegł w Karpackich góralach wątki schillerowskie, obecne bezpośrednio – pod postacią nawiązań do Zbójców – i pośrednio, jako efekty wpływu
jego refleksji filozoficznej, zwłaszcza spod znaku antropologii tragiczności. Prelegent skonstatował, że te dwa istotne wątki mocno wpłynęły na obraz Hucułów
przedstawiony w utworze. Docierając na „kraniec świata” Korzeniowski odkrył co
prawda dla literatury temat huculszczyzny, jednak referent zadawał pytanie – ile
było w nim prawdy, a ile romantycznej kreacji?
Wystąpienie mgra Arkadiusza Krawczyka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, W pracowni mistrza. Teofil Lenartowicz o Rafaelu Santim, przeniosło wszystkich obecnych do pracowni renesansowego malarza – i ukazało go
oczyma romantycznego twórcy. Obok Fra Angelica i Michała Anioła, Rafael
zajmował szczególne miejsce wśród artystów najbardziej cenionych przez lirnika mazowieckiego. Biorąc pod uwagę te indywidualne zainteresowania poety‑rzeźbiarza, prelegent skupił się na interpretacji wiersza zatytułowanego Rafael
Sanzio. Fragmenta z poematu „Senna podróż do Rzymu” (1892). Podmiot liryczny utworu Lenartowicza jest świadkiem tworzenia obrazu przez mistrza. W akcie
tworzenia malarz włoskiego cinquecenta staje się świętym – przedmiotem refleksji
była także nieustannie podkreślana przez poetę dobroć mistrza. W utworze Lenartowicza prelegenta najmocniej zainteresowały kwestie związane z opisami malarskiego atelier i z dziełami tworzonymi przez mistrza z Urbino, a także wyobrażenie
fizjonomii artysty i jego ukochanej Fornariny. Tłem dla rozważań była rekonstrukcja wizji renesansu, onirycznego sposobu kreacji podróży do xvi-wiecznej
Italii oraz przytoczenie kilku włoskich wydarzeń, które skojarzone zostają z Polską.
Przypomniane zostały także inne teksty Lenartowicza o Rafaelu.
Łukasz Kraj z Uniwersytetu Jagiellońskiego w referacie pod tytułem Romantycy
na krańcach literatury. Czym są „Dziady” w interpretacji Mirona Białoszewskiego?
zdecydował się na podjęcie tematu przekładu transsemiotycznego. Poruszona została kwestia poezji melicznej, a także niemożności rozdzielenia muzyki i mowy.
Prelegent podkreślił porozumienie interpretatora z autorem: Białoszewski nie
dodał bowiem do Mickiewiczowskiego arcydzieła sensów, lecz wyeksponował
jego rytm i niezwykłe brzmienie. W referacie skupiono się na pytaniu, do jakiego
stopnia Dziady Adama Mickiewicza stają się w wykonaniu Mirona Białoszewskiego utworem autonomicznym i w jaki sposób funkcjonują w przestrzeni współczesnej literatury. Badaniu poddano przede wszystkim rzadko opisywane dotąd
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nagranie Miron Białoszewski plays Adam Mickiewicz „Dziady”. Wskazano związki
tej twórczej reinterpretacji z teatrem, performansem, muzyką, a także powojenną
europejską poezją dźwiękową. Prelegent skoncentrował się też na autotematycznych wypowiedziach pisarza dotyczących jego związków z tradycją romantyczną.
Ostatnią osią referatu było wskazanie podobieństw w sposobie myślenia o literaturze u Adama Mickiewicza i Mirona Białoszewskiego, między innymi w zakresie
korespondencji sztuk.
Ostatni dzień obrad zamknęła mgr Dominika Giza z Uniwersytetu Jagiellońskiego wystąpieniem zatytułowanym Wenecja jako cel podróży romantyków. Pre
legentka zaznaczyła wyraźnie, że ślady weneckich peregrynacji obecne są w literaturze od dawna. Nie są to tylko relacje, opisy podróży, ale także powieści, dramaty,
liryki, opowiadania. Popularność Włoch i podróżowania po nich związana była
w romantyzmie z tradycją Grand Tour, umiłowaniem przeszłości, antycznej kultury oraz obfitością krajobrazów ukochanych w tamtym czasie: „dzikich” i stworzonych przez Naturę czy pełnych ruin, pobudzających wyobraźnię. Wenecja zainteresowaniem cieszyła się od zawsze – szczególnie związani z miastem czuli się
romantycy – Goethe czy Byron – a także ludzie przełomu xix i xx wieku – tacy
jak T. Mann, M. Proust, I. Strawiński, S. Diagilew, Misia z Godebskich Sert i R.M.
Rilke. Oprócz Manna i Prousta pisali o Wenecji H. von Hoffmanstahl, R. Chautebriand, J. Ruskin czy H. James. Za prekursora podróży do Wenecji uznawany
jest Goethe, który zatrzymał się w mieście podczas swej podróży do Rzymu. Korzystał on z trójtomowego przewodnika. W Wenecji bywali i Byron, i Mickiewicz, a także Turner, Krasiński, Słowacki, Odyniec, Norwid… Miasto obrosło
zaś mitami obecnymi w późniejszej literaturze i kulturze. Prelegentka – przytaczając zarówno świadectwa podróży romantyków, jak i ich następców – przedstawiła więc Wenecję jako „miasto śmierci”, miasto tragiczne, ale i jako „szkatułę
skrywającą skarb”.
Pokłosiem konferencji będzie planowana przez organizatorów publikacja tomu
pokonferencyjnego. Zarówno jej organizatorzy, jak i uczestnicy wielokrotnie wyrażali – uzasadnioną przez zainteresowanie, jakim cieszyły się wszystkie kolejne
konferencyjne spotkania – nadzieję na to, że Romantycy na krańcach świata na stałe
znajdą swoje miejsce w akademickim kalendarzu młodych badaczy dziewiętnastowiecznej kultury i literatury.
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Filomacka rzecz. Trzy historycznoliterackie koła naukowe
z Wydziału Polonistyki uj – o historii literatury

Jeżeli przyjdzie w tym krótkim wstępie – bodaj po raz pierwszy na naszych łamach –
przyznać, że historia literatury jest dziś dyscypliną w tożsamościowym kryzysie,
to tylko z przewrotnym i nieco niedzisiejszym, bo właśnie historycznoliterackim
zastrzeżeniem. „Kryzys” w starożytnym znaczeniu tego pojęcia to wszak „wybór”,
„decyzja” i „osąd”. Być może więc kryzys, w którym według przekonania przeważającego w polonistycznych dyskusjach ostatnich kilku dekad ma się znajdować
nasza dyscyplina, rozumieć można nie tyle jako niechybny punkt dojścia jakiejś
bezpowrotnej i donikąd prowadzącej drogi, ile – wręcz przeciwnie – wyjścia na
drogę wyborów wolnych od metodologicznych duchów czasu. By obrać dzisiaj
w naszym fachu drogę historycznoliterackiej lektury, wiele trzeba zdecydowania
i krytycznego sądu. Bo przecież – jak u Lieberta – „uczyniwszy na wieki wybór,
w każdej chwili wybierać muszę”!
Tymczasem takiego właśnie wyboru coraz częściej dokonują w naszej dyscyplinie ludzie coraz młodsi.
Jako redakcja czasopisma, które za cel stawia sobie m.in. namysł nad zapoznawanymi dziś, a wciąż żywotnymi i ożywczymi tradycjami badań literaturoznawczych, przyglądaliśmy się zatem – z życzliwym podziwieniem – powstawaniu
w ostatnich latach przy Wydziale Polonistyki uj trzech studenckich kół naukowych o historycznoliterackim profilu badawczym. Przy okazji dwusetnej rocznicy założenia Towarzystwa Filomatycznego, będącej inspiracją dla sformułowania
przewodniego tematu tego numeru naszego pisma, postanowiliśmy zaś oddać
im głos.
Środowisko filomackie było bowiem nie tylko grupą przyjaciół, których biografie rychło naznaczyła dziewiętnastowieczna historia polskiej kultury – i których przyjaźń sama rychło obrosła literackim mitem – lecz także kołem sensu
stricto naukowym.
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Dlatego zwróciliśmy się do uczestniczek i uczestników prac współczesnych
kół działających przy Wydziale, przy którym afiliowane jest pismo ,,Littera/Historica’’ z następującym pytaniem: Czy warto dziś badawczo zajmować się
historią literatury – nie tylko na zajęciach akademickich, ale i po nich?
Odpowiedzi mogą zaskakiwać. Dowodzą bowiem zarówno mocnej potrzeby trwania w dzisiejszym kształceniu polonistycznym metod swoistych dla tra‑
dycyjnej filologii, jak i mocnej samoświadomości najmłodszych badaczy, którzy
chcą się mieć właśnie za historyków literatury. Toteż oddajemy je do rąk Czytelników z nadzieją, że będą zaskoczeniem tyleż pożytecznym, bo skłaniającym do
refleksji, ile przyjemnie krzepiącym – na czas kryzysu.

Bogusław Wajzer
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Koło Naukowe
Romantyzmu uj

Spośród wszystkich historycznoliterackich kół działających
przy Wydziale Polonistyki uj to właśnie Koło Naukowe Romantyzmu ma najdłuższą – sięgającą 2013 roku – tradycję. Zrzesza entuzjastów dziewiętnastowiecznej literatury, którzy rekrutują się nie tylko spośród polonistów. Na czele Koła stoi obecnie
Monika Ziółkowska, zaś jego opiekunem naukowym jest Kierownik Katedry Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu prof.
dr hab. Bogusław Dopart. Członkowie grupy widują się regularnie na
spotkaniach dyskusyjnych. Oprócz tego udało się zorganizować cztery edycje studencko-doktoranckiej konferencji naukowej, a w ramach
cyklicznych wyjazdów badawczych odwiedzić Wilno, Lwów, Wenecję
i Krzemieniec. Kontynuacja tych projektów w kolejnych odsłonach pozostaje aktualnym celem Koła.

O potrzebie i sensie wspólnych historycznoliterackich
poszukiwań (którym można nadawać praktyczną wartość,
ale wcale nie trzeba)
Czy działalność kół naukowych jest potrzebna? Niewątpliwie warto zadać to pytanie polonistom, którzy poświęcają literaturze wiele czasu zarówno na zajęciach
obowiązkowych, jak i po nich – zgłębiając literaturę, zajmując się działalnością naukową, tworząc publikacje, biorąc udział w konferencjach… Pośród tak wielu naukowych aktywności działalność w kołach zajmuje miejsce szczególne. Dlaczego
studenci polonistyki są gotowi na dyskutowanie o historii literatury nie tylko na
zajęciach, ale również ,,po godzinach”? Pytanie postawione przez redakcję czasopisma „Littera/Historica” podjęła grupa pasjonatów z Koła Naukowego Romantyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ich odpowiedzi są interesujące i inspirujące.
Niektórzy z zapytanych zaczęli od refleksji o szerszym charakterze, mianowicie
od postawienia pytania, czy sens ma w ogóle badanie historii literatury. Do udzielenia pozytywnej odpowiedzi skłania nas stwierdzenie, że pragmatyczne wartościowanie nie zawsze się sprawdza, a nauka (czy to przyrodnicza, czy humanistyczna,
czy ścisła) jest wartością samą w sobie. Będąc istotami kreatywnymi i refleksyjnymi,
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nie patrzymy na rzeczywistość wyłącznie w kategoriach prostej użyteczności czy
opłacalności. Jak przypomniał jeden z Ankietowanych, podstawą wszystkich nauk
była niegdyś filozofia. Oznacza to, ze idea wszelkiej nauki ,,ma źródło ściśle humanistyczne, literackie” [wypowiedź Ankietowanego – przyp. aut.]. Badanie dziejów
literatury jest zatem swoistym powrotem do korzeni wszystkich nauk.
Ujmując rzecz bardzo ogólnie, można stwierdzić, że koła naukowe umożliwiają przyszłym polonistom poszerzanie horyzontów i wzbogacenie zasobu wiado‑
mości. Dzięki lekturze tekstów spoza kanonu zdobywa się wiedzę na temat mentalności twórców dawnych epok. Można w ten sposób poznawać dawne idee i dziedzictwo kulturowe. Jak zauważa jedna z Ankietowanych, nie tylko zdobywamy w ten
sposób interesujące informacje, lecz również uczymy się jakże ważnej w pracy naukowej sztuki obiektywnego patrzenia na problem. Dzięki gruntownemu poznaniu
mentalności dawnych twórców uwalniamy się od idealizacji przeszłości i uczymy
się nowego spojrzenia na współczesność. W ten sposób badanie historii literatury
niejako wybawia nas od bycia ,,dziećmi swoich czasów”.
Działalność w kołach, co zauważa wielu Ankietowanych, nie tylko pomaga się rozwijać, ale również sprawia studentom wiele przyjemności. Docenienie indywidualnych pasji, zainteresowań, poszerzanie ich i dzielenie się z innymi w niewymuszo‑
nej, przyjaznej atmosferze jest możliwe właśnie w kołach. Wszak ,,literatura to wielka przygoda, zarówno emocjonalna, jak i intelektualna. Ale żeby tak było, trzeba ją
odkrywać w swoim tempie, wedle własnych upodobań, chęci, zainteresowań” [wypowiedź Ankietowanego – przyp. aut.]. Niewątpliwie fascynującym przeżyciem jest
obcowanie z literaturą romantyczną. ,,Romantyzm, będąc formacją, która w widoczny do dzisiaj sposób ukształtowała naszą kulturę i społeczeństwo, wciąż pozostaje
zagadką, a badanie jego literackich kontekstów, pozwala na stopniowe odkrywanie
odpowiedzi na dręczące nas pytania” [jw.]. Jak udowadniają wyniki naszej sondy,
szukanie takich odpowiedzi jest zajęciem szczególnie owocnym w gronie przyjaciół,
którzy podzielają nasze zainteresowania i pasje. A czyż takim gronem nie jest właśnie
koło naukowe – współczesny odpowiednik Towarzystwa Filomatów?
Opracowano na podstawie wypowiedzi członków Koła Naukowego Romantyzmu UJ

Melania Chotyńska i Paulina Batkiewicz
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Koło Naukowe
Młodej Polski
i Modernizmu uj

Zostało zarejestrowane na Uniwersytecie Jagiellońskim na
mocy decyzji z 22 sierpnia 2018 r. Pomysł na jego utworzenie
pojawił się po sukcesie, który odniosło zorganizowane przez
jego obecnych członków 7 maja 2018 r. wydarzenie pt. Między
sztuką a życiem –w świecie młodopolskiej cyganerii. W 150. rocznicę
urodzin Stanisława Przybyszewskiego. Koło realizuje swoje cele poprzez organizację spotkań dyskusyjnych w powiązanej z tradycją
krakowskiej cyganerii Jamie Michalika, przygotowywanie wydarzeń
kulturalnych, wyjazdów naukowych, uczestnictwo w wystawach oraz
spektaklach dotyczących przełomu xix i xx wieku. Obecnie członko‑
wie Koła są w trakcie realizacji dwóch dużych projektów – wieczoru
poetycko-muzycznego Każdy z nas jest Odysem… W 140. rocznicę urodzin
Leopolda Staffa oraz wyjazdu do Zakopanego, powiązanego z organizacją
wydarzenia w Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie.

Co nam daje refleksja nad przeszłością?
Historia literatury nie cieszy się obecnie największą popularnością pośród różnorodnych gałęzi literaturoznawstwa. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach więcej
uwagi przyciągają badania z pogranicza wielu dyscyplin bądź mające wpływ na
kształcenie umiejętności praktycznych, o czym świadczyć może chociażby brak
specjalności historycznoliterackiej w ofercie studiów polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Czy jednak w xxi wieku ukierunkowanie zainteresowań badawczych właśnie na historię literatury, analiza jej rozwoju na przestrzeni minionych epok rzeczywiście nie jest już wartościowa w perspektywie nasilających się
tendencji do innowacyjności?
Z wypowiedzi członków niedawno powstałego (w 2018 r.) Koła Naukowego
Młodej Polski i Modernizmu uj wynika, że historia literatury wciąż pozostaje
dziedziną atrakcyjną, którą warto się zajmować nie tylko na zajęciach akademickich. Historia literatury umożliwia czytelnikowi zyskanie świadomości istnienia
szczególnego rodzaju połączeń międzyludzkich, odkrycie uniwersalnych wzorców emocji i zachowań, aktualnych mimo upływu lat, przemijania epok. Pozwala
także na poznanie literatury nie tylko w perspektywie faktów historycznych, lecz
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również specyficznej kultury bądź obyczajowości, charakterystycznej dla danego
okresu. Czym bowiem byłaby dla czytelnika literatura bez, znikomej chociażby,
wiedzy o jej historii? Czym byłaby literatura bez historii, literatura pozbawiona kontekstu swojego rozwoju, oderwana od epoki, w której powstała? Wydaje
się, że rozpatrując dzieło literackie bez odwołania do czasu, w którym zostało
napisane, utracilibyśmy możliwość bardziej wnikliwego zrozumienia zawartych
w nim sensów.
O tym, że badaniem historii literatury warto się zajmować również po zajęciach
akademickich, świadczy fakt rosnącej popularności kół naukowych ukierunkowanych na tę dziedzinę. Dzięki wspólnemu namysłowi nad utworem można bowiem
dokonać jego wieloaspektowej interpretacji. Ze spotkań dotyczących interesujących studentów zagadnień mogą wyniknąć inspirujące dyskusje, otwierające indywidualne odczytania na nowe sensy. Ponadto poświęcanie dodatkowego czasu
na pogłębienie zainteresowań historycznoliterackich pozwala wyjść poza ramy
programów nauczania i odkryć mniej znanych twórców bądź zapomniane i pominięte dzieła, a co za tym idzie – ocalić wartościowe teksty od zapomnienia. Dyskusje oraz uczestnictwo w różnego rodzaju projektach naukowych i kulturalnych
dotyczących literatury danej epoki pozwalają na samodzielne zgłębienie nowych
kontekstów dla utworów już znanych. Wiedza historycznoliteracka jest wartościowa nie tylko ze względu na to, że daje możliwość merytorycznej analizy tekstów
dawnych, dzięki niej możliwe staje się także dostrzeżenie analogii pomiędzy zjawiskami występującymi na przestrzeni dziejów, również w literaturze współczesnej.
Opracowano na podstawie wypowiedzi członków Koła Naukowego Młodej Polski i Modernizmu uj

Lidia Kamińska i Maria Węgrzyn
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Koło Naukowe
Historii
Literatury
Polskiej XX
wieku uj

Zostało zarejestrowane we wrześniu 2017 roku i działa przy
Katedrze Historii Literatury Polskiej xx Wieku Wydziału Polonistyki uj. Naszym opiekunem jest dr hab. Łukasz Tischner.
W trwającym roku akademickim planujemy cykl spotkań poświęconych szeroko rozumianej kulturze polskiego dwudziestolecia
(semestr zimowy), z kolei w semestrze letnim przyjrzymy się okolicznościom, w jakich przyszło funkcjonować pisarzom w czasach prl
– z uwzględnieniem literatury emigracyjnej jako nieodłącznego elementu polskiego dorobku kulturalnego (jest to wizja, którą postulował
Tadeusz Drewnowski w Próbie scalenia). Nasze najważniejsze planowane
przedsięwzięcia to wycieczka do Stawiska oraz zwiedzanie krakowskiego
mieszkania Czesława Miłosza, a także organizacja obchodów 50. rocznicy
śmierci Kazimierza Wierzyńskiego. Aby poczuć klimat interesujących nas
czasów, pragniemy zorganizować skamandrycki Bal w Operze.

Maciej Wcisło
Chcąc odpowiedzieć na postawione przez Redakcję pytanie, trzeba najpierw zastanowić się nad tym, na jakich założeniach opiera swą pracę koło naukowe. To
dopiero stanowić będzie punkt wyjścia do rozważań na temat podejmowania historycznoliterackich wysiłków.
Koło naukowe jest dla mnie przestrzenią do swobodnego dyskutowania o lite
raturze. Stanowi formę dopełnienia akademickich zajęć oraz wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom studentów. Jego istnienie to także odpowiedź na
brak na naszym wydziale kierunku, który byłby wyłącznie poświęcony historii
literatury. Podczas naszych spotkań tworzymy warunki do nieskrępowanego rozmawiania o tekstach, którym poświęcono niedostatecznie dużo uwagi podczas
zajęć lub w ogóle nie zostały one uwzględnione w akademickim kanonie lektur.
Oczywiście, nie jest możliwe omówienie wszystkich zaproponowanych utworów
i twórców, niemniej jednak warto podjąć wysiłek, żeby przedyskutować ich jak
najwięcej. Efektem tych spotkań jest nierzadko odkrycie, że wśród młodych ludzi
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jest wielu specjalistów i pasjonatów w obrębie swoich dziedzin, którzy jednak
nie zawsze ośmielają się ujawnić w obecności wykładowców na zajęciach – sami
od siebie możemy się więc naprawdę wiele nauczyć. Koło jest także formą ra‑
dzenia sobie z negatywnymi skutkami egalitarności studiów, która doprowadziła do zachwiania pierwotnej idei fundującej uniwersytety, jaką była niewątpliwie
indywidualna relacja uczeń–mistrz, a tym samym do anonimowości i masowości
procesu kształcenia. Wobec tego stawiamy na bezpośrednie interakcje, dając tym
samym studentom dobrą możliwość realizacji indywidualnych potrzeb, a także
wzajemnego poznawania się.
Ujęcie historycznoliterackie jest dla mnie naturalnym i oczywistym sposobem patrzenia na literaturę, trudno więc się z niego tłumaczyć. W moim rozumieniu historia literatury pozwala przede wszystkim na pogłębioną (właściwą?)
analizę tekstu, opartą na wiedzy o okolicznościach, kontekstach, w jakich powstał
dany tekst. Strukturalizm nazwał to kontekstem macierzystym utworu. Praktyka
pokazuje, że nie są to wyłącznie moje odczucia. Tę kwestię rozwiną Joanna i Wojciech. Trzeba zaznaczyć, że chociaż jest to tekst pisany przez trzy osoby, to jednak
prezentuje on jeden, spójny punkt widzenia, wyrażony na różne sposoby.

Joanna Gębicz
Poznawanie niedawno zakończonego xx wieku jest sytuacją o tyle specyficzną,
że nie jest to epoka, którą obecnie można uznać za definitywnie zakończoną, zamkniętą w pewnych ramach, lecz nadal realnie oddziałująca, bliska. Stykamy się
więc ze zjawiskami wciąż z punktu widzenia historii literatury świeżymi i bezpośrednio wpływającymi na współczesną literaturę i kulturę, co jest dla nas zarów‑
no szansą, jak i wyzwaniem. Stoimy bowiem w nieco dwuznacznej sytuacji urodzonych „w końcu wieku” – tych, dla których dramatyczne doświadczenie xx w.
jest wciąż żywym elementem historii, ale już niebezpośrednio przez nas doświadczanym. Jego poznanie opieramy więc na dwóch podstawowych źródłach: tych
pisanych, materialnych (podręcznikach historii i szeroko rozumianych tekstach
kultury) oraz relacjach świadków. Próba stworzenia na ich podstawie obiektywnej narracji opisującej miniony czas może budzić nieuniknione napięcia, co staje się udziałem chyba każdej nowej generacji, która musi dotykać spraw wciąż
świeżych i bolesnych.
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Głównym celem naszego koła jest, jak sądzę, „zagłębienie się w epoce”, poprzez podejmowanie różnorodnych działań. Zależy nam na poznawaniu tekstów
nieco zapomnianych (w tym roku to chociażby Debora Vogel i jej Akacje kwit
ną), zbliżenie się do kultury tamtych czasów poprzez film, kabaret czy muzykę
(planujemy bal w stylu lat 20.), a także bliższe zapoznanie się z biografiami twórców. W tym celu zwiedzamy miejsca związane z najwybitniejszymi pisarzami:
w zeszłym roku był to dwór w Goszycach, z którym silnie związany był Jan Józef
Szczepański, w tym roku planujemy odwiedzić Stawisko oraz krakowskie mieszkanie Miłosza. Mamy nadzieję, że tym samym odpowiadamy w pewien sposób na
potrzebę specjalności historycznoliterackiej na naszym Wydziale oraz tworzymy
miejsce, gdzie we własnym gronie i w luźniejszym niż na zajęciach nastroju możemy poruszać sprawy i tematy dla nas szczególnie interesujące i ważne.
Czy działania nasze oraz kół Romantyzmu i Młodej Polski można szumnie
określić mianem „zwrotu historycznoliterackiego” wśród studentów? Trudno
powiedzieć, nie dokonywałabym chyba aż tak daleko posuniętej kategoryzacji.
Jak sądzę, są nam po prostu bliskie słowa, przywołane przez Michała Głowińskiego, definiujące historię literatury jako „tkaninę bez szwów”. Jesteśmy przekonani,
że dobra znajomość i zrozumienie procesów historycznoliterackich, prawdziwe
zagłębienie się w epoce, pozwala nie tylko poznać przeszłość, ale i zrozumieć
teraźniejszość.

Wojciech Ratajczak
Historia literatury nie jest dziś tym, co w pierwszej kolejności kojarzy się ze studiami polonistycznymi. Takie wrażenie można wynieść z licznych rozmów nawet
w gronie osób literaturoznawstwem zainteresowanych. Nie jest to jednak nic zaskakującego, jeśli pamięta się, że pytania: jaka ma być historia literatury, a nawet:
czy w ogóle jest nam ona potrzebna, są obecne w dyskursie naukowym od przynajmniej kilkudziesięciu lat. Świadczą o tym liczne teksty i wystąpienia, które na ten
temat powstały. Na to drugie pytanie – o potrzebę zajmowania się historią literatury – odpowiadam zawsze twierdząco, pomimo że czasem spotykam się nawet
z posądzeniami o pewien anachronizm.
Niejednokrotnie słyszę, że badania historycznoliterackie nie mają większego
sensu, ponieważ próba mówienia o kulturze jako o pewnej całości jest z góry
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skazana na niepowodzenie. Jednak przyglądanie się radykalnym zmianom zachodzącym na przestrzeni wieków, próba przyjrzenia się przyczynom i skut‑
kom rewolucyjnych zwrotów również prowadzi do pewnego całościowego oglądu. Może nawet uchwycenie pewnych przerw w ciągłości rozwoju ów obraz
pogłębia i dopełnia.
Wszelkie pytania o historię literatury są szczególnie zasadne w czasach, gdy niesłabnącą popularnością wśród czytelników cieszą się biografie znanych postaci
– w tym również pisarzy. Można zauważyć, że dość często otrzymujemy do rąk
książki, w których znajdziemy wiele informacji o życiu intymnym literatów, ale
niestety próżno w nich szukać próby zajęcia się ich twórczością, dzięki której stali
się w końcu ludźmi znanymi. Wydaje się, że niejednokrotnie owe – jakże nieraz
głośne – przemilczenia wynikają po prostu z braku znajomości odpowiednich narzędzi historycznoliterackich. Pozwoliłyby one nie tylko na odpowiednie zajęcie
się poszczególną twórczością, ale podejrzewam, że często uchroniłyby autorów
przed popełnianiem pewnych błędów merytorycznych, które wynikają nieraz po
prostu z braku znajomości odpowiedniego kontekstu.
Lubię myśleć o historii literatury jako o fundamencie domu, o którym, jeśli
jest się mieszkańcem drugiego piętra, można nawet na chwilę zapomnieć. Jednak
gdy na murze pojawią się spękania, warto mieć świadomość podstaw, by wiedzieć,
gdzie szukać przyczyn.
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Streszczenia artykułów w języku angielskim
Abstracts in English
Paweł Sobol/The initial nature of Thomas Zan’s prison experience in his writings
from 1823–1825

The main purpose of the article is to provide some basic facts concerning
the evolution of the attitude and the creativity presented by Thomas Zan
in the years 1823–1825. Zan – a former creator, organiser and leader of the youth
associations in Vilnius – struggled with his experience of prison during this period
of his life, which largely shaped the character of this young poet. Questions about
the cause, course and effects of this sudden transformation, as well as a reflection
on his initiation into the life of a prisoner, are structured in two parts, relating to
the stages of Zan’s changes in status: from his arrest, through his imprisonment
and trial in Vilnius, to his sentence and exile to Orenburg. An analysis of the
relevant fragments of Zan’s writings (letters, poetry and private journal), has been
used to illustrate the most problematic issues.
Key words: Thomas Zan, initiation, Philomath Society, Filaret Association,
prison, romanticism, exile

Jakub Pyda/Miłosz–Zdziechowski. On the trails of historiosophy and catastrophism
The paper looks at the intellectual, as well as the biographical, connections
between Czesław Miłosz and his former mentor, Marian Zdziechowski.
The poet has regularly come back to the work of his former professor over the
years. For instance, Miłosz analysed Zdziechowski’s religiosity in an essay from
1943, and wrote a poem about his tutor in 2000. By following Zdziechowski’s
thoughts, the poet gains an in-depth insight into the religious pessimism and
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the historiosophical catastrophism of the Vilnius Chancellor. What is more,
the late discovery of Zdziechowski’s ideational beliefs leads Miłosz himself
to confront a number of eschatological issues. The author of the article claims
that an understanding of the deep intellectual bond between these two thinkers
can explain the evolution of the Miłosz’s worldview(s).
Chciałbym podziękować Michałowi Strachowskiemu za pomoc w przygotowaniu streszczenia artykułu w języku angielskim. Jego
życzliwość i językowa wrażliwość są nieocenione.

Key words: Miłosz, Zdziechowski, historiosophy, catastrophism, pessimism,
religiosity, eschatology

Norbert Gacek/Juliusz Słowacki’s verse novels. Genre aspects
The aim of the article is to prove that Juliusz Słowacki evinced significant
literary awareness, even when he was composing his first verse novels (Hugo,
The Monk, Jan Bielecki and The Arab), which can be considered as artistically
innovative. The starting point for the deliberation is to consider the heroes of
those poems as having intertextual implications with the verse novels written
by Byron, Mickiewicz and Malczewski. An analysis of the other genre aspects
of this literary form is then conducted. The author reveals that it is due to these
intertextual references that Słowacki created the poems, which modified the
original assumptions of this literary genre and allowed him to polemise with
some of the ideas of Romanticism. An important part of these deliberations is
a reflection on the way in which Słowacki understood the notion of Byronism.
Key words: Juliusz Słowacki, verse novel, Hugo, The Monk, Jan Bielecki, The Arab,
intertextuality, Byronism, Polish Romanticism, XIXth century

Edyta Skoryna/Beginnings of the poetry of Hugo Kołłątaj and the situation of impri
sonment

The text attempts to outline the key perspectives from which the situation
of imprisonment can be considered as fortunate, through explanatory multithreaded relationships connecting the origins of the poetic creativity of Hugo
Kołłątaj with his imprisonment. The starting point is to treat the situation of
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imprisonment as a catalyst for poetic energy, and an analysis of how Kołłątaj
defined his own work and the consequences of this definition. In the later parts
of the text, I discuss selected examples of the exploitation of the autotherapeutic
and autocreation potential of poetry and the strategies by means of which
the Vice-chancellor – in a gesture prefiguring modernity – constructed the
subjective self by talking about his own experience.
Key words: autocreation, Enlightenment, Hugo Kołłątaj, Jailhouse poems,
poetry of the Polish Enlightenment
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