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Wstęp

Minęło już 195 lat, odkąd 24 września 1821 r. w nieodległych Głuchach przyszedł na świat
Cyprian Norwid, najmłodszy z najwybitniejszych twórców romantyzmu. Współczesny poecie
ks. Jełowicki mówił o nim: „geniusz, który dlatego dzisiaj nie dość ceniony, iż o sto może lat za
wcześnie na świecie się pojawił”. „Cyprian Norwid pozostawił dzieło, z którego emanuje światło
pozwalające wejść głębiej w prawdę naszego bycia człowiekiem, chrześcijaninem, Europejczykiem
i Polakiem” – to z kolei ważne słowa Jana Pawła II o Norwidzie, którego twórczość wyjątkowo
cenił i do której bardzo często się odwoływał. Zacytowane tu opinie w połączeniu z wiedzą
o mazowieckim rodowodzie poety stanowią wystarczający argument za tym, by Norwida czytać,
mówić o nim i nim się szczycić.
Z tych powodów ukazuje się niniejszy zbiór szkiców popularyzujących osobę artysty, jego
twórczość i związki z Łochowem wzbogacony o klasyczne, ale też o mniej znane utwory poety lub
ich fragmenty. Szkice, wyjąwszy „O Stanisławie Hornowskiej”, były prezentowane publiczności
w formie referatów podczas cyklicznej imprezy łochowskiego MiGOK „Przystanek Norwid”
w latach 2014 – 2016. Wydając je drukiem oraz udostępniając w Internecie, można mieć nadzieję,
że dotrą do szerszego grona odbiorców zainteresowanych lokalnym dziedzictwem kulturowym.
Cyprian Norwid, podobnie jak większość mieszkańców Łochowa, jest synem Mazowsza,
ziemi „prostej”, „równej jak piaski”, zatem dla dziewiętnastowiecznych i współczesnych
miłośników inspirujących pejzaży - „bezpoetycznej”. Poeta w „Białych kwiatach” przekornie
podkreśla prozaiczność otoczenia, w którym przyszedł na świat i wzrastał, niezbyt bogatą paletę
barw krajobrazu, skromność „zagrody ojców”, przeciętność klimatu, w którym przeważają dni
„ni suche, ni dżdżyste”. Robi to, by pokazać, że w „nijakim miejscu pod każdym względem”
mimo wszystko możliwe jest doświadczenie wstrząsu estetycznego o wielkiej sile oddziaływania
na życie i poglądy. Zasłyszany w tej krainie banalności urywek piosenki nuconej przy pieleniu
grządek przez wieśniaczkę („… …a odjechać od niej nudno/ a przyjechać do niej trudno”) pozwala
pojąć, że właśnie tu rodzi się kultura narodowa, jej ziarno zasiewa prosty lud, a „bezpoetyczne”
niezauważalnie przechodzi w „poezjotwórcze” i „poetyckie”.1 O tym, jak Norwid postrzegał
ojczyznę, przeczytają Państwo w szkicu „Małe ojczyzny Norwida i Mickiewicza”.

1

Por. Z. Dambek, Norwid i jego rodzina na Mazowszu. (Garść szczegółów), w: Obywatel Norwid, red. M. Szeja, Łochów 2005.
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Łochów, gdyby spojrzeć nań z perspektywy hasła w Wikipedii, może być odebrany jako
jedno z wielu małych, skromnych, przeciętnych i „bezpoetycznych” miast. Kiedy jednak przyjrzeć
mu się bliżej, okazuje się miejscem o interesującej przeszłości, z którym związana jest galeria
niezwykłych postaci, jakie miały swój udział w kształtowaniu polskiej kultury i państwowości.
Najważniejszą z nich jest bez wątpienia Cyprian Kamil Norwid (1821 – 1883). Nim na stałe wyjechał
z Polski, bywał w Łochowie, z racji że mieszkała tu jego bliska rodzina.2 XIX-wieczni właściciele
Łochowa, Hornowscy, i Cyprian Norwid to potomkowie Sobieskich wywodzących się z pobliskiej
Strachówki, gdzie po przedwczesnej śmierci matki przyszły poeta i jego rodzeństwo wychowywali
się przez kilka lat pod okiem prababki Hilarii Sobieskiej. Więzi z łochowską częścią rodziny
Norwid podtrzymywał, mieszkając później w Paryżu. Swojego krewnego Józefa Hornowskiego
przedstawiał w jednym z listów jako właściciela imponującego majątku w Łochowie, skąd
„kolej do Paryża mają”, ojca siedmiorga świetnie wychowanych dzieci, wśród nich - pięknych
i doskonale ułożonych córek.3 Jedna z nich, Stanisława Hornowska, która w późnych latach 70.
lub na początku lat 80. XIX w. wybrała życie franciszkańskiej tercjarki i zamieszkała we Lwowie,
jest adresatką ważnego wiersza Norwida zatytułowanego po prostu „Do Stanisławy Hornowskiej”.
Bohaterkę utworu przybliży Czytelnikom szkic „O Stanisławie Hornowskiej”.
Zestaw szkiców zamyka tekst zatytułowany „Nuda i ciężkie norwidy”, będący
niezobowiązującą próbą odczytania „Marionetek”, jednego z bardziej znanych wierszy Norwida,
w kontekście doświadczenia nudy, której współcześni ludzie – syci i bezpieczni - doświadczają
nader często.
W „Dodatkach” natomiast znajdą Czytelnicy dwa wybitne teksty norwidologiczne:
„Z poezji Norwida emanuje światło” Jana Pawła II oraz Jadwigi Puzyniny „Norwid - jaki i dla
kogo?”. Przemówienie papieskie wygłoszone podczas audiencji dla przedstawicieli Instytutu
Dziedzictwa Narodowego w roku 2001 nieustannie jest cytowane w wypowiedziach o poecie.
Natomiast profesor Jadwiga Puzynina, językoznawczyni i badaczka literatury, czołowa postać
polskiej norwidologii, w niezrównany sposób wprowadza w problematykę jego twórczości.
Zapraszając do lektury, życzymy wielu miłych doznań płynących ze spotkania z Cyprianem
Norwidem i jego twórczością.

Wydawcy

2

Zob. S. Grądzki, Łochów. Rody szlacheckie, Łochów 2015, ss. 314 – 319.

3

C. Norwid, Pisma wszystkie, t. 8, Warszawa 1976, ss. 323-324. Dalej zastosowano skrót PWsz, nr tomu, strona.
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Cyprian Kamil Norwid
Moja ojczyzna
Kto mi powiada, że moja ojczyzna:
Pola, zieloność, okopy,
Chaty i kwiaty, i sioła — niech wyzna,
		

Że — to jej stopy.

Dziecka — nikt z ramion matki nie odbiera;
Pacholę — do kolan jej sięga;
Syn — piersi dorósł i ramię podpiera:
		

To — praw mych księga.

Ojczyzna moja n i e s t ą d wstawa czołem;
Ja ciałem zza Eufratu,
A duchem sponad Chaosu się wziąłem:
		

Czynsz płacę światu.

Naród mię żaden nie zbawił ni stworzył;
Wieczność pamiętam przed wiekiem;
Klucz Dawidowy usta mi otworzył,
		

Rzym nazwał człekiem.

Ojczyzny mojej stopy okrwawione
Włosami otrzeć na piasku
Padam: lecz znam jej i twarz, i koronę
		

Słońca słońc blasku.

Dziadowie moi nie znali też innéj;
Ja nóg jej ręką tykałem;
Sandału rzemień nieraz na nich gminny
		

Ucałowałem.

Niechże nie uczą mię, gdzie ma ojczyzna,
Bo pola, sioła, okopy
I krew, i ciało, i ta jego blizna
		

To ślad — lub — stopy.

Paryż, styczeń 18611
1

Źródło tekstów Cypriana Norwida – o ile nie zaznaczono inaczej): C. Norwid, Pisma wybrane, t. I-V, Warszawa 1980.
W przypisach zastosowano skrót: Pw, nr tomu, strona. Tu: Pw I, s. 435.
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Moja piosnka [II]
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla d a r ó w Nieba…
		

Tęskno mi, Panie…

		

*

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą…
		

Tęskno mi, Panie…

		

*

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są jak odwieczne Chrystusa wyznanie:
„Bądź p o c h w a l o n y!”
		

Tęskno mi, Panie...

		

*

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której, już nie wiem, gdzie leży mieszkanie,
Równie niewinnej…
		

Tęskno mi, Panie…

		

*

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają t a k za t a k - n i e za n i e
Bez światło-cienia…
		

Tęskno mi, Panie...

		

*

Tęskno mi ówdzie, gdzie któż o mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojéj!..
		

2

Tęskno mi, Panie…2

Pw I, s. 200.
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Adam Mickiewicz
Pan Tadeusz (fragmenty)
Księga pierwsza
Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie:
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.
Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!
Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem
(Gdy od płaczącej matki, pod Twoją opiekę
Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę;
I zaraz mogłem pieszo, do Twych świątyń progu
Iść za wrócone życie podziękować Bogu),
Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono.
Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną
Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych,
Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych;
Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem,
Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem;
Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała,
Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała,
A wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą
Zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą.
Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju,
Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju,
Stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany;
Świeciły się z daleka pobielane ściany,
Tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni
Topoli, co go bronią od wiatrów jesieni.
Dom mieszkalny niewielki, lecz zewsząd chędogi,
I stodołę miał wielką, i przy niej trzy stogi
Użątku, co pod strzechą zmieścić się nie może.
Widać, że okolica obfita we zboże,
I widać z liczby kopic, co wzdłuż i wszerz smugów
Świecą gęsto jak gwiazdy, widać z liczby pługów
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Orzących wcześnie łany ogromne ugoru,
Czarnoziemne, zapewne należne do dworu,
Uprawne dobrze na kształt ogrodowych grządek:
Że w tym domu dostatek mieszka i porządek.
Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza,
Że gościnna, i wszystkich w gościnę zaprasza.3
(wersy 1- 40)

[Epilog]
O tymże dumać na paryskim bruku,
Przynosząc z miasta uszy pełne stuku,
Przeklęstw i kłamstwa, niewczesnych zamiarów,
Za późnych żalów, potępieńczych swarów?…
(wersy 9778 – 9781)

		

[…]

Chciałem pominąć, ptak małego lotu,
Pominąć strefy ulewy i grzmotu,
I szukać tylko cienia i pogody:
Wieki dzieciństwa, domowe zagrody…
Jedyne szczęście: kto w szarej godzinie,
Z kilką przyjaciół siadłszy przy kominie,
Drzwi od Europy zamykał hałasów,
Wyrwał się myślą do szczęśliwszych czasów,
I dumał, marzył o swojej krainie…
(wersy 9797 – 9806)

		

[…]

Dziś dla nas, w świecie nieproszonych gości,
W całej przeszłości i w całej przyszłości,
Jedna już tylko dziś kraina taka,
W której jest trochę szczęścia dla Polaka:
Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie
Święty i czysty jak pierwsze kochanie,
Niezaburzony błędów przypomnieniem,
Niepodkopany nadziei złudzeniem,
Ani zmieniony wypadków strumieniem.
3

A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Warszawa 1979, s. 7-10.
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Te kraje rad bym myślami powitał,
Gdziem rzadko płakał, a nigdy nie zgrzytał:
Kraje dzieciństwa, gdzie człowiek po świecie
Biegł jak po łące, a znał tylko kwiecie
Miłe i piękne, jadowite rzucił,
Ku pożytecznym oka nie odwrócił.
Ten kraj szczęśliwy, ubogi i ciasny,
Jak świat jest boży, tak on był nasz własny!
Jakże tam wszystko do nas należało,
Jak pomnim wszystko, co nas otaczało:
Od lipy, która koroną wspaniałą
Całej wsi dzieciom użyczała cienia,
Aż do każdego strumienia, kamienia,
Jak każdy kącik ziemi był znajomy
Aż po granicę — po sąsiadów domy.
A jeśli czasem i Moskal się zjawił,
Tyle nam tylko pamiątki zostawił,
Że był w błyszczącym i pięknym mundurze:
Bo węża tylko znaliśmy po skórze.
I tylko krajów tych obywatele
Jedni zostali wierni przyjaciele,
Jedni dotychczas sprzymierzeńcy pewni!
Bo któż tam mieszkał? Matka, bracia, krewni,
Sąsiedzi dobrzy!… Kogo z nich ubyło,
Jakże tam o nim czule się mówiło!
Ile pamiątek, jaka żałość długa,
Tam, gdzie do pana przywiązawszy sługa
Niż w innych krajach małżonka do męża;
Gdzie żołnierz dłużej żałuje oręża
Niż tu syn ojca; po psie płaczą szczerze
I dłużej niż tu lud po bohaterze4.
(wersy 9839 – 9781)

4

Tamże, ss. 376-380.
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Refleksja nad narodem i ojczyzną należy do przewodnich tematów twórczości Norwida,
co nie znaczy jednak, że jego poglądy z tego zakresu są dobrze Polakom znane. Naszą wyobraźnię
zdominowała natomiast idylliczna wizja „kraju lat dziecinnych” wykreowana przez Adama
Mickiewicza w „Panu Tadeuszu”. Przyjrzyjmy się pokrótce zależnościom – podobieństwom,
ale przede wszystkim różnicom — między Mickiewiczem a Norwidem w rozumieniu, czym
jest ojczyzna.
Mickiewicz, o całe pokolenie starszy od Norwida, w dziele, które jest epopeją narodową
Polaków napisaną po polsku, mówi, że jego ojczyzną jest Litwa. Nie: Polska czy Rzeczpospolita,
a Litwa właśnie, miejsce urodzenia poety. Dla Mickiewicza ojczyzna nie jest tym samym co państwo;
pisarz świetnie pojmował, że niemożliwa jest tęsknota za całą Rzeczpospolitą, zwyczajowo
kojarzoną z Warszawą, Krakowem czy Tatrami (miejsc tych, w odróżnieniu od Norwida, nigdy
w życiu nie odwiedził). Wynika stąd, że w Inwokacji „ojczyzna” jest rozumiana jako „ojczyzna
domowa”, „dziedzictwo”. „Ojczyzna” to „włość ojca/ojców”; „dziedzina” i „dziedzictwo” – „włość
dziada/dziadów”; z nich się wyrasta i jest się ich sukcesorem.
Oddalony od rodzinnych stron, a zwłaszcza na trwałe pozbawiony możliwości choćby
krótkiego w nich pobytu, wydziedziczony z symbolicznej sukcesji, tęskni za widokiem z okna:
za polami, łąkami, gajami, miedzami, rzeką, starym domem i za mieszkającymi tam ludźmi.
Ojczyzna Mickiewicza to krajobraz, konkret jako źródło doznań zmysłowych i pokarm duszy. Ktoś
tego pokarmu pozbawiony jest nieszczęśliwy, wykluczony, na zawsze i wszędzie obcy.
Odmiennie ojczyznę definiuje Norwid, nawet jeśli odwołuje się do jakichś zapamiętanych
widoków, np. do arcypolskiego, jak się zwykło uważać, widoku bocianiego gniazda. Ojczyzna
Norwida jest przede wszystkim ojczyzną duchową, dlatego człowiek od niej oddzielony nie
czuje się „nieproszonym gościem” w świecie (Mickiewicz), ale „pielgrzymem” (Norwid). Tęskni
bardziej za wartościami, niż za krajobrazami: za szacunkiem do natury i darów nieba, za tradycją
chrześcijańską i za ewangeliczną prostotą.
Zbliżone treści znajdujemy co prawda w „Epilogu” „Pana Tadeusza”: obiektem tęsknoty
są tu „kraj szczęśliwy, ciasny i ubogi”, znajomy i swojski, w którym są „matka, bracia, krewni,
sąsiedzi dobrzy”. Podobieństwa między wizjami ojczyzny obu poetów wyczerpują się jednak, kiedy
Mickiewicz przywołuje czarne tło dla tego ideału w postaci hałaśliwej i wrogiej Polakom Europy,
której mieszkańcy nie wiedzą, czym jest wierność i przywiązanie (bohaterów opłakują jakoby
krócej, niż Polacy swoje psy…). W ujęciu Mickiewicza ojczyzna i jej mieszkańcy są pozbawieni
skaz (jak autor sam przyznaje – pominął „strefy ulewy i grzmotu”, chcąc krzepić strapionych
wygnańców). Natomiast w „Moją piosnkę (II)” Norwida wpisany został nie tyle obraz ojczyzny,
jaka naprawdę jest teraz, co ojczyzny, jaką stać się powinna, jaką trzeba sobie dopiero wymodlić.
Ojczyzna „zawsze jest ziemią obiecaną”, czytamy w prelekcjach „O Juliuszu Słowackim”.5

5

C. Norwid, O Juliuszu Słowackim, PWsz VI, s.411.
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Subtelną polemikę Norwida z Mickiewiczowską wizją ojczyzny znajdujemy przede
wszystkim w wierszu „Moja ojczyzna”. Znane z Inwokacji do „Pana Tadeusza” „pola, zieloność,
okopy, chaty i kwiaty, i sioła” nie są ojczyzną – mówi Norwid; to tylko jej „stopy” lub nawet
zaledwie „ślad jej stopy”. Te – skrwawione - całuje się i ociera włosami. Owe ewangeliczne gesty
świadczą o najwyższej miłości i pokorze wobec ojczyzny rozumianej jako ziemia, terytorium.
Równocześnie Norwid odrzuca plemienne rozumienie ojczyzny, mówiąc: „Naród mnie żaden nie
zbawił ni stworzył”. Człowiek ciałem wywodzi się „zza Eufratu”, a więc dziedziczy cywilizacyjny
dorobek całej ludzkości mający źródła w kolebce kultury materialnej w Mezopotamii. Duchem zaś
wywodzi się „spoza Chaosu”, jest więc dzieckiem Boga. „Rzym” i „klucz Dawidowy” to filary całej
kultury śródziemnomorskiej, a nie lokalnej, plemiennej. Ktoś taki wszędzie jest u siebie, nigdzie
nie jest „nieproszonym gościem”, inaczej więc niż pokazywał to Mickiewicz.
Wspaniały patriotyzm Norwida – najbardziej cenionego spośród polskich poetów
przez Jana Pawła II – polega na pogodzeniu tego, co narodowe, z tym, co uniwersalne, wspólne
wszystkim ludziom, nie zaś na idei rasy, krwi, ziemi. Od myślenia tymi kategoriami poeta się
odcina, rozumiejąc, że taki patriotyzm każe widzieć w innym antagonistę i organizować wspólnotę
w oparciu o negację, wrogość.
W innych tekstach Norwid pokazywał zgubne skutki myślenia w kategoriach
plemiennych. Np. w „Liście do Michaliny z Dziekońskich Zaleskiej” zauważył gorzko:
Może powieszą mię kiedyś ludzie serdeczni za te prawdy, których istotę powtarzam lat około
dwanaście, ale gdybym miał dziś na szyi powróz, to jeszcze gardłem przywartym chrypiałbym, że
Polska jest ostatnie na ziemi społeczeństwo, a pierwszy na planecie naród.
Kto zaś jedną nogę ma długą jak oś globowa, a drugiej wcale nie ma, ten - o! jakże ułomny
kaleka jest!
Gdyby Ojczyzna nasza była tak dzielnym społeczeństwem we wszystkich człowieka
obowiązkach, jak znakomitym jest narodem we wszystkich Polaka poczuciach, tedy bylibyśmy na
nogach dwóch, osoby całe i poważne - monumentalnie znakomite. Ale tak, jak dziś jest, to Polak jest
olbrzym, a człowiek w Polaku jest karzeł - i jesteśmy karykatury, i jesteśmy tragiczna nicość i śmiech
olbrzymi ... Słońce nad Polakiem wstawa, ale zasłania swe oczy nad człowiekiem...6
O ile Adam Mickiewicz ma swój udział w stworzeniu narodowej mitologii, Cyprian
Norwid daleki był od mitologizowania ojczyzny. Badacze jego twórczości twierdzą nawet, że
obsesyjnie wprost zwalczał ten zespół wyobrażeń Polaków o sobie, uważając, że godność narodu
mierzona być powinna rzeczywistym jego wkładem w dokonania ludzkości. Zauważają również,
że w najważniejszych utworach konsekwentnie zajmował stanowisko polemiczne wobec
Mickiewicza w kwestii rozumienia miłości ojczyzny. Zdaniem Norwida – uważnego, chciałoby
się rzec - psychoanalitycznego czytelnika III cz. „Dziadów” - Mickiewicz proponuje Polakom
„kochanie się w ojczyźnie (mają o tym świadczyć pełne erotycznych odniesień wypowiedzi
6

List do Michaliny z Dziekońskich Zaleskiej, 14 listopada 1862, PWsz IX, ss. 63-64.
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Gustawa-Konrada w „Improwizacji”), zamiast „kochania ojczyzny”.

Autor „Mojej ojczyzny”

potępiał namiętny, zaślepiający patriotyzm jako aberrację i przejaw niedojrzałości narodu,
a o zwolennikach Mickiewicza pisał, „że kochają Polskę jak Pana Boga i dlatego zbawić jej nie
mogą.”7
2015

O narodzie, ojczyźnie i społeczeństwie w twórczości Norwida czytaj również:
1.

A. Dunajski, Naród – ojczyzna – społeczeństwo w myśli Cypriana Norwida, Lublin
2002

2.

B.

Nawrocki,

Norwid

wobec

Mickiewicza:

o

koncepcję

miłości

ojczyzny

w „Promethidionie”, „Dziadach” cz. III i „Lirykach lozańskich”, [w]: W stronę Norwida.
Prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego dedykowane Profesor Jadwidze
Puzyninie, Warszawa 2015
3.

J.

Puzynina,

„Ojczyzna”

Norwida,

[w:]

W

zwierciadle

języka

i

kultury,

pod red. J. Adamowskiego i S. Niebrzegowskiej, Lublin 1999, s. 171-187.
[przedruk ze zmianami w: J. Puzynina, „Słowo” poety, Warszawa 2006, s. 168-186]
4.

4.

Tejże, Jaka Polska?, [w:] Cyprian Kamil Norwid. Polskość, europejskość,

uniwersalizm, red. D. Dąbrowska, Szczecin 2006.

7

List do Teofila Lenartowicza, 23 stycznia 1856, Pw V, s. 312
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II
O Stanisławie Hornowskiej

15

Cyprian Kamil Norwid
[„A Pani cóż ja powiem?... oto, że w tym życiu...”]
A Pani cóż ja powiem?… oto, że w tym życiu
Nic s t r a c o n e g o nie ma na jawie, ni w skryciu,
I wszystko jest z m i e n i a n e tylko – na toż samo,
Wyższe lub niższe, bliższe albo oddalone;
A co zginęło – myślisz – zakryte jest bramą
Lub cieniem jej, i z czasem będzie wyświecone!
I żadna łza, i żadna myśl, i chwila, i rok
Nie przeszły, nie przepadły, ale idą wiecznie,
Ulotną myśl z czasami zamieniając w wyrok,
A wyrok w treść istniącą bardzo niestatecznie.
I nie ma grobów… oprócz w sercu lub w sumieniu,
I nie ma k r z y ż ó w… oprócz na zimnym kamieniu,
Albowiem k r z y ż j e s t ż y c i e już wiek dziewiętnasty:
Nowina! – którą przecie z n a j w e s e l s z y m ż a l e m
Maryje i Salome, trzy święte niewiasty,
Przyniosły były jeszcze – tam, do Jeruzalem!..1

[„W komnacie, gdzie Stanisław święty zasnął w Bogu...”]
W komnacie, gdzie Stanisław święty zasnął w Bogu,
Na miejscu łoża jego stoi grób z marmuru,
Taki, że widz niechcący wstrzymuje się w progu,
Myśląc, iż święty we śnie zwrócił twarz od muru,
I rannych dzwonów echa w powietrzu dochodzi,
I wstać chce, i po pierwszy raz człowieka zwodzi.
Nad łożem tem i grobem świeci wizerunek
Królowej nieba, która z świętych chórem schodzi
I tron opuszcza, nędzy śpiesząc na ratunek.
Palm wiele, kwiatów wiele aniołowie niosą,
Skrzydłami z ram lub nogą występując bosą.
Gdzie zaś od dołu obraz kończy się, ku stronie,
W którą Stanisław Kostka blacie zwracał skronie,
Jeszcze na ram złoceniu róża jedna świeci:
Niby że, po obrazu stoczywszy się płótnie,
Upaść ma, jak ostatni dźwięk, gdy składasz lutnię.
I nie zleciała dotąd na ziemię — i leci...2
1

PWsz I, s. 266.

2

PWsz I, s. 267.

16

Stanisława Hornowska to adresatka dwu utworów Cypriana Norwida pierwotnie
pozbawionych tytułów.3 W druku opartym na rękopisach sygnowanych przez autora i opatrzonych
datą 1857 wydawca Zenon Przesmycki oznaczył je incipitami [„A Pani cóż ja powiem?... oto, że w tym
życiu...”] oraz [„W komnacie, gdzie Stanisław święty zasnął w Bogu...”].4 Nieco później inny edytor,
Juliusz Wiktor Gomulicki, nadał pierwszemu z utworów, który ma charakter listu poetyckiego,
tytuł Do Stanisławy Hornowskiej.5 W ten właśnie sposób z jej osobą zetknęli się czytelnicy, jednak
do niedawna pozostawała dla nich postacią niemalże zupełnie anonimową.
W wydaniach pism Norwida przygotowanych przez J. W. Gomulickiego jest ona
zaledwie wzmiankowana w przypisach. Wydawca ujawnia w nich skromną wiedzę na temat
mieszkającej w Łochowie rodziny poety, do której należała Stanisława, choć wówczas (w I poł. XX
w.) możliwy był jeszcze kontakt z jej przedstawicielami. W Kalendarzu życia i twórczości Cypriana
Norwida z 2007 r. znajdziemy więcej informacji o krewnych Norwida na Mazowszu zebranych
głównie przez Zofię Dambek, niemniej jednak losy Hornowskich i tu są określone jako nieznane.6
Ponieważ wydało mi się to co najmniej ciekawe, spróbowałam zebrać nieco wiadomości o tych
osobach, w szczególności o zagadkowej adresatce wiersza.
Przez niemal cały wiek XIX spokrewnieni z Norwidem przez prababkę Hilarię Sobieską
Hornowscy mieszkali w Łochowie. Poeta utrzymywał z nimi kontakty - spotykał się z nimi
w Paryżu, korespondował. Wiemy o tym z zachowanych niewielu listów Norwida skierowanych
do osób trzecich oraz z nielicznych skierowanych do kuzynostwa z Łochowa. Na tej podstawie
należy również przyjąć, że w kontaktach występowały przerwy, często bardzo długie. Jest też
wielce prawdopodobne, że jako młody człowiek Norwid bywał w Łochowie przed ostatecznym
wyjazdem z Polski w roku 1842. Zdaniem Stanisława Grądzkiego ostatnia wizyta poety w Łochowie
miała miejsce na początku maja 1842 r.7
Niestety, brak dokumentów, które dokładniej pozwoliłyby poznać charakter relacji
rodzinnych, jakie łączyły Norwida z Hornowskimi. Papiery po Norwidzie wkrótce po jego
śmierci w Domu Świętego Kazimierza niefrasobliwie „uprzątnięto”. Część domowych pamiątek
Hornowskich przepadła, najpierw w pożarze dworu w roku 1871, a następnie to, co pozostało
(w rękach Marii Hornowskiej) – uległo niemal w całości zagładzie podczas powstania
warszawskiego. Dlatego prawie nic nie było wiadomo na temat adresatki utworów Norwida
uznawanych za należące do ciekawszych.
Stanisława Hornowska to jedna z czterech łochowskich kuzynek poety; panny
Hornowskie miały trzech braci. W czasie, gdy powstały przywołane na początku wiersze, żyli
3

Tekst jest zmienioną i uzupełnioną wersją artykułu Glosa o Stanisławie Hornowskiej, „Studia Norwidiana” 30/2012, s. 201-207.

4

C. Norwid, Pisma zebrane, wydał Z. Przesmycki, t. A, cz. 1: Pisma wierszem, dział pierwszy, cz. pierwsza i druga, Warszawa–
Kraków 1911, s. 987-988.

5

Zob.: T. Chachulski, Grób z marmuru. Wokół dwóch wierszy do Stanisławy Hornowskiej, „Studia Norwidiana” 35/ 2017, ss. 141-158.

6

Z. Trojanowiczowa, Z. Dambek, przy współudziale J. Czarnomorskiej, Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, t. I-III,
Poznań 2007.

7

S. Grądzki, Rody szlacheckie, Łochów 2015,, ss. 314 – 319.
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jeszcze wszyscy siedmioro, jednakże rok później, w 1858 r., zmarła Jadwiga, licząca 23 lata. Norwid
w jednym z listów wspomina śmierć Jadwigi i wymienia jej cnoty (opiekowała się ludem, zmarła
na skutek zarażenia się tyfusem).
Jadwiga

była

najstarszym

dzieckiem

małżeństwa

Józefa Gabriela Walentego

Hornowskiego i Marii Schaff. Na świat przyszła 29 stycznia 1835 r. Wuj Norwida (jego matka,
Józefa Hornowska, i babka poety Anna Zdzieborska były siostrami), magister prawa Uniwersytetu
Warszawskiego (dyplom z 1824 roku)8, uczestnik powstania listopadowego (był w stopniu kapitana
szefem Sztabu 3 Dywizji Piechoty przy gen. Szeptyckim) odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti
Militari, po upadku insurekcji przeszedł do Galicji. Znalazł tu sobie żonę i wrócił do Królestwa
po 1833 r.9
W rok po Jadwidze, 16 stycznia 1836 r., na świat przyszła Alina (Halina). Wyjdzie za mąż
za Zygmunta Piwnickiego, zamieszka w Starorypinie w pobliżu pruskiej granicy i dochowa się
licznego potomstwa, które z mężem będą nazywali „hodowlą ananasów”. Jej praprawnuczką jest
Jadwiga z Karwatów Jaraczewska, synowa Jadwigi Piłsudskiej (córki Marszałka).
1 sierpnia 1841 r. Hornowskim rodzi się Włodzimierz Piotr Józef. Jest to najpewniej
późniejszy dziedzic Łochowa (w dostępnych źródłach występuje wyłącznie jako Józef). Tenże
Józef uczył się w Paryżu w czasach intensywnych kontaktów Hornowskich i Norwida. Studiował
tam w szkole politechnicznej (École Centrale) do wybuchu powstania styczniowego, kiedy to
porzucił studia i do niego przystąpił. Łucja Dunin Borkowska (jego żona) poznała go, gdy tylko
co wrócił z Syberii, wzięty z partii w powstaniu w Piotrkowskiem, co odnotowała w pamiętniku.10
W latach siedemdziesiątych mieszkał w Warszawie, był budowniczym kolei, a także prowadził
przedsiębiorstwo melioracyjne. Na skutek nieporozumień ze wspólnikiem i procesów z nim utracił
znaczną część majątku, dlatego musiał sprzedać Łochów szwagrowi Medardowi Downarowiczowi.
Downarowicz, także powstaniec styczniowy, pochodzący z Litwy, ożenił się ze Stefanią
Hornowską (ur. 14 grudnia 1843 r.). Żonę poznał, odbywając praktykę agronomiczną w łochowskim
majątku (wzorowo prowadzonym przez młodszego Hornowskiego, Konrada, ur. 4 grudnia 1845
r.). Downarowicz był człowiekiem łagodnego charakteru, a przy tym nie umiał się znaleźć w nowej
rzeczywistości ekonomicznej i niebawem zbankrutował.11 Od roku 1882 rodzina Downarowiczów
wiodła los podobny do opowiedzianego przez Marię Dąbrowską w „Nocach i dniach”: Medard
był zarządcą majątku w Klikawie koło Puław. Synowie Downarowiczów, Stanisław, a zwłaszcza
starszy z nich, Medard Stefan, dostarczają swoimi niezwykłymi biografiami świetnego materiału
na awanturniczą powieść lub film akcji. Konflikty w kolejnych szkołach, konspiracja, zesłanie,

8

R. Gerber, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808 – 1831, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977.

9

H. Kunaszowski, Życiorysy uczestników Powstania Listopadowego, Lwów 1880.

10

Łucja z Duninów Borkowskich Hornowska, Wspomnienia, rkps w Bibliotece Narodowej w Warszawie, sygn. II 10.423.

11

Mimo że S. Grądzki, wchodząc ze mną w polemikę, w swojej książce inaczej interpretuje niepowodzenia finansowe
Downarowiczów, podtrzymuję swoją wersję, która znajduje potwierdzenie w zapiskach Łucji z Duninów Borkowskich
Hornowskiej, bezpośrednio zaangażowanej w sprawy spadkowe jako żona głównego dziedzica, Józefa Hornowskiego
(młodszego).
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ucieczka z zesłania, zagraniczne studia, działalność propagandowa w PPS w czasach walki
o niepodległość, działalność polityczna w pierwszym rządzie odrodzonej Polski, później w jej
instytucjach, udział w wojnie 20. roku... Medard Downarowicz (młodszy) poprzedzał Stefana
Starzyńskiego na stanowisku prezydenta Warszawy. Była to ostatnia funkcja przez niego pełniona.
Jego grób znajdziemy na Powązkach.12 Spoczywa tu również jego żona oraz dwaj synowie –
sportowcy, powstańcy warszawscy, zmarli w latach 80.
Pozostało nam jeszcze wspomnieć o ostatnim z kuzynów Norwida, urodzonym
1 VIII 1849r. Leonie Czesławie (używał tylko imienia Czesław). Podobnie jak starsi jego bracia był
inżynierem. Ani Konrad, ani Czesław nie pozostawili męskiego potomka. Męska linia Hornowskich
wygasła wraz ze śmiercią Józefa Hornowskiego – wybitnego lekarza anatomopatologa, syna
Włodzimierza Piotra Józefa i Łucji z Duninów Borkowskich oraz wnuka Józefa Gabriela Walentego
i Marii Schaaff.13
Po stwierdzeniu, że parafialne księgi urodzin w Kamionnie, w której zapisywano
dzieci dziedziców Łochowa, nie odnotowują przyjścia na świat w tej rodzinie nikogo więcej
poza przedstawionym już sześciorgiem Hornowskich, gotowa byłam przestać wierzyć
w istnienie Stanisławy. Szczęśliwie jednak dotarłam do potwierdzających jej istnienie
oraz tożsamość i rzucających nieco światła na jej osobę zapisków jej bratowej Łucji–
o których

szarzej

napiszę w dalszej

części

tego

opracowania.

Natomiast Stanisław

Grądzki w roku 2015, a więc w cztery lata po ukazaniu się pierwszej wersji niniejszego
tekstu

z

roku

w Archiwum

2012

zatytułowanej

Państwowym w Płocku

„Glosa

o

znajduje

Stanisławie

Hornowskiej”,

się księga urodzin

z

ustalił,

parafii

że

Drobin

z r. 1839, w której pod nr. 13 w dniu 6/18 lutego została wpisana „Stanisława Józefa Kornelia
Marianna Hornowska urodzona we wsi Łochowie w obwodzie stanisławowskim dnia
dwudziestego drugiego sierpnia tysiąc ośmset trzydziestego siodmego roku o godzinie
szostej rano”. Na akcie widnieją podpisy: Ignacy Sobieski (świadek), Józef Hornowski (ojciec),
Józef Turowski (ojciec chrzestny). Matką chrzestną Stanisławy została Kornelia Schaaff (siostra
Marii z Schaaffów Hornowskiej)14. W tymże Drobinie do ksiąg wpisany został również młodszy
o rok brat Stanisławy, który jednak zmarł w 1839 r. Dzięki odszukaniu aktu chrztu Stanisławy
Hornowskiej dowiedzieliśmy się, że gdy Norwid opuszczał Polskę, miała lat pięć, a gdy ją mógł
ponownie zobaczyć w 1857 r. w Paryżu, była dwudziestoletnią panną. Poeta, choć podarował
Stanisławie swoje wiersze, nie poświęcił wówczas jej samej żadnej wzmianki.
Co prawda, aby docenić wiersze Norwida i je zrozumieć, niepotrzebna jest wiedza
o jego adresatce, ale dla kogoś, kto mieszka w Łochowie, jej anonimowość może być wyzwaniem.
Kwerenda, której dokonałam, na początku pozwoliła jedynie stwierdzić, że żyjący potomkowie
Józefa, którzy mieszkają w Polsce i Stanach Zjednoczonych, nie dysponują żadnymi pamiątkami
z czasów, gdy rodzina mieszkała w Łochowie, choć z pewnością jakieś dokumenty czekają jeszcze
12

Biogram Medarda Downarowicza autorstwa Władysława Pobóg-Malinowskiego znajduje się w V tomie Polskiego Słownika
Biograficznego (dalej: PSB), ss. 355-357, wydanego w Krakowie latach 1939- 1946.

13

PSB, t. IX, s. 631, Kraków 1960-1961.

14

S. Grądzki, op.cit. s. 440
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na odkrycie.
Badacze życia poety, zajmujący się historią jego rodziny, szukali Stanisławy wśród
zakonnic. Znaleźli pannę Hornowską w zgromadzeniu wizytek w Wilnie. Po powstaniu
styczniowym siostry te musiały opuścić miasto, przeniosły się do Paryża. Tam nieznana z imienia
Hornowska pojawia się w otoczeniu księdza Jełowickiego. Nie było jednak żadnych dowodów na to,
że mogłaby to być właśnie Stanisława, szczególnie że nazwisko Hornowskich jest dość popularne,
a litewska gałąź rodziny bardzo liczna. Mój przegląd tekstów, dostępnych za pośrednictwem
GoogleBooks, pozwolił mi jednak ustalić, że z pewnością była to inna Hornowska.
Na trop Stanisławy pozwoliło trafić dopiero bliższe przyjrzenie się losom najstarszego
z jej braci. Sprzedaż Łochowa i bankructwo całkowicie zrujnowały jego zdrowie psychiczne.
Choroba „nerwów”, na którą zaczął cierpieć około 1876 r., w latach 80. na trwałe wyłączyła go
z życia rodzinnego i społeczeństwa, ku rozpaczy najbliższych. Józef od 1872 r. był żonaty z córką
powstańca styczniowego z Wołynia, wspomnianą już Łucją Dunin Borkowską, z którą miał czworo
dzieci.15 To właśnie jej zawdzięczamy większość informacji o życiu rodzinnym Hornowskich, w tym
wzmianki o Stanisławie. Łucja pozostawiła po sobie rękopiśmienne wspomnienia doprowadzone
do 1920 r., które cudem przetrwały II wojnę. Cudem, gdyż były w rękach córki jej i Józefa, Marii
Hornowskiej, podobnie jak oryginały wierszy Norwida skierowanych do Stanisławy Hornowskiej,
a te przepadły (Maria zginęła w czasie powstania warszawskiego).16
Łucja Hornowska w swoich zapiskach podkreśla niezwykłą atmosferę domu w Łochowie.
Wiele zawdzięczał on osobie teściowej Łucji, Marii Schaff, prawdziwej damie. Dom urządziła
z wielkim smakiem i nowocześnie. Była miłośniczką i znawczynią kwiatów, osobiście zajmowała
się ich pielęgnacją i układaniem bukietów. W dworze znajdowała się oranżeria, z której Łucja
w okresie narzeczeństwa z Józefem otrzymywała zimą bukiety świeżych kwiatów. Zarówno
Józef, jak i jego rodzeństwo, byli ludźmi urodziwymi, pogodnymi i ujmującymi, o nienagannych
manierach (potwierdza to Cyprian Norwid w swoich listach). Nawet gdy już mieli własne
rodziny, utrzymywali ze sobą zażyłe kontakty, lubili żartować, pięknie śpiewali i muzykowali.
„Rodzina mojego męża – pisze Łucja Hornowska – całe dnie spędzała zwykle przy fortepianie.
Najstarsza Halcia śpiewała prześlicznie, Stasia akompaniowała en maitre i trzymała zwykle
głos drugi, a Stefcia rozmiłowana też w muzyce (...)”. Osoby z otoczenia określały ten dom jako
„zacny, patriarchalny, gościnny”, a panny Stasia i Stefcia znane były z „gospodarności i dobroci”.17
Świadectwo Łucji to dopełnienie i potwierdzenie dokonanej przez Norwida w liście z 1857 r. do
Michała Kleczkowskiego charakterystyki kuzynek: „Panny zupełnie piękne, bo i gruntownie,
i świetnie wychowane.”18

15
Spośród dzieci Łucji i Józefa Hornowskich Maria została bibliotekoznawczynią i pedagożką, jej brat Józef – jak już
wspomniano - lekarzem. Trzecia z rodzeństwa, Halina Zawieyska, zmarła podczas wojny z Rosją sowiecką, czwarte z dzieci
zmarło wcześnie na szkarlatynę.
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Zob. PSB, t. IX, s. 628-629 oraz http://www.bn.org.pl/download/document/1236004197.pdf.
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Tak więc Stanisława Hornowska, której Norwid w 1857 r. podarował wiersze napisane „na
białym prążkowanym papierze listowym wys. 20 x 13 cm., pismem drobnem, dość starannem”19
lata 70. spędziła przy matce, prowadzącej dom „wytworny i poważny”, głównie w Warszawie,
gdzie mieszkały przy ulicy Widok. Rok 1876 w życiu rodziny zaznaczył się trzema trudnymi
doświadczeniami: śmiercią zaledwie czterdziestoletniej Haliny Piwnickiej, ujawnieniem się
choroby Józefa oraz ciężką chorobą samej Stanisławy. Po sprzedaży Łochowa Zamoyskim
w 1882 r. Maria Schaaff Hornowska zamieszkała z Downarowiczami w Klikawie i tam zmarła
w 1887 r. Najprawdopodobniej więc ok. 1882 r. Stanisława podjęła decyzję o usamodzielnieniu
się. Kiedy bowiem w roku 1884 Łucja jest zmuszona umieścić męża w zamkniętym zakładzie dla
chorych psychicznie, wybiera Lwów, gdzie „w klasztorze franciszkanek mieszkała od lat paru
siostra jego Stasia. Prywatnie ulokowany miał tam zostać pod jej opieką”.
Ostatnia wzmianka o Stanisławie Hornowskiej w zapiskach jej bratowej dotyczy roku
1918. Wtedy w styczniu Stanisława Hornowska umiera:
Początek roku 1918 przyniósł na widownię polityczną zaciekawiające pertraktacje
w Brześciu, a mnie zetknął znowu z bliska z dawno niewidzianą, a wszakże tak dobrze znaną
władczynią – śmiercią - pisze Łucja. Zgasła po kilku dniach lekkiej choroby Stasia Hornowska, czyli
pękło znowu jedno starte trudem życia ogniwo rodzinne, przestało kochać jedno kochające serce,
znikło z widowni jedno bliskie istnienie. Tym razem jednak ta sroga dzieląca ludzi pani – śmierć
– wydała mi się raczej lekarką i wybawicielką ratującą od cierpień i utrapień życia. Weszła w progi
pogodna i słodka, przecięła nić tak łagodnie, jak to czynić tylko potrafi pełna dobrotliwości Parka,
a we wrażeniu pozostawiła mi tylko milczący uścisk dłoni umierającej, niby łagodne „do widzenia
wkrótce”. I uczułam jakby ulgę z wyzwolenia się jednego bliskiego ducha podczas kiedy patrzyłam na tę
cichą i kochającą siostrę, leżącą w prostej zakonnej trumnie w swoim szarym habitku, z zagadkowym
uśmiechem na bladych wargach. To zespoliło nawet jeszcze bardziej mnie kołaczącą się tu jeszcze z nią
duchem już tylko i wspomnieniem. Choroba jej i śmierć nastąpiły podczas nieobecności mego syna,
który był wyjechał właśnie z odczytami Uniwersytetu Powszechnego do Lublina, a potem już tylko
dn. 11 stycznia odprowadziliśmy oboje jej zwłoki do grobów klasztornych na Łyczakowski Cmentarz
w zimne, wietrzne popołudnie.
Dni kilka potem zeszły mi na porządkowaniu podług jej woli skromnego jej mienia, drobnych
pozostawionych dla rodziny pamiątek, wyblakłych starych fotografii i rodzinnych listów... czyli tej
garsteczki popiołu, pozostawionego zwykle przez zmarłych po długiem, mozolnem życiu. Zmuszało
mnie to do przebywania po kilka godzin w tych jasnych, słonecznych pokoikach, gdzie ona żyła prawie
przez lat 32.20
Zebrane materiały wciąż jednak dawały nader skromne wyobrażenie o jej życiu,
podpowiadając ledwie kilka scen z jej udziałem. Jedna scena, zasugerowana przez Przesmyckiego
w komentarzu do wiersza: Stasia w rozmowie z Norwidem w Paryżu, wypowiada „słowa
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Przypis edytora, w: C. Norwid, Pisma zebrane, jw.
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współczucia z powodu straconych daremnie tylu prac i wysiłków poety”... Inna – z siostrami
przy fortepianie. Jeszcze inną scenę podpowiada Łucja: Stasia zatyka uszy dłońmi, żeby nie
słyszeć - nazbyt jej zdaniem płochych - żartów przekomarzających się z nią braci, a jej szwagier
Zygmunt stara się w tym przeszkodzić. Dzieje się to w owym „poważnym i wytwornym domu”
prowadzonym silną ręką przez matkę, która jednak „drzemała w fotelu, a wtedy trzej synowie, do
których przyłączali się Piwniccy (...) puszczali wodze dowcipowi i rozrywkom na dobre”.
W roku 2015 prof. Tomasz Chachulski uzupełnił portret Stanisławy szeregiem informacji
o jej losach zakonnych. Wyjaśniło się wówczas, że Hornowska nie została zakonnicą, ale
rezydentką i tercjarką u Franciszkanek Najświętszego Sakramentu. Zakon ten przyjął jako główny
cel adorację Najświętszego Sakramentu w duchu dziękczynienia.
Hornowska, osoba bardzo pobożna, ale niezdecydowana na wstąpienie do zakonu,
zamieszkała jako rezydentka w lwowskim klasztorze, mając odpowiednie, jednorazowe uposażenie
wpłacone przez brata i stałe dochody pozwalające jej na utrzymanie u sióstr. Zimą 1894 roku przez
pewien czas próbowała sił w postulacie, ale ostatecznie zrezygnowała i wstąpiła do zakonu trzeciego
św. Franciszka, tzw. tercjarek, założyła czarny habit przepasany sznurem, czepek i pelerynkę
identyczną jak te, które nosiły postulantki, a przy obłóczynach przyjęła imię s. Kunegunda i pozostała
w zakonie, mieszkając tam na szczególnych prawach. […] Oto reprezentantka zamożnej ziemiańskiej
rodziny, doskonale wykształcona, mająca znajomości w środowiskach europejskich elit, a za sobą kilka
podróży po Europie, okazała się nieocenioną pomocą dla ciągle jeszcze krzepnącego domu zakonnego.
Kilkakrotnie wyjeżdżała za granicę, służąc pomocą matce przełożonej, reprezentowała interesy zakonu,
prowadziła liczne sprawy na zewnątrz, szczególnie w Wiedniu stolicy Galicji. Zachowane w kronice
klasztornej zapiski ukazują Stanisławę Hornowską jako osobę delikatną, doskonale wychowaną,
lubiącą śpiew (śpiewała w drugim głosie), co dokładnie odpowiada opisowi z pamiętnika jej bratowej
Łucji).21
W 1892 r. lwowskie franciszkanki w swojej Kronice zanotowały:
Zgłosiło się kilka pań z arystokracji do naszej Najdroższej Matki22 z prośbą o zamieszkanie
przy klasztorze jako rezydentki, na co też nasza Matka pozwoliła. Jedną z nich była Panna
Hornowska. […] Była to osoba bardzo pobożna. Nie czując w sobie łaski powołania zakonnego,
pragnęła przynajmniej życie swoje spędzić pod cieniem ołtarza. […] P. Hornowska dała klasztorowi
10 tysięcy guldenów w kapitale (gulden miał wartość 2 koron), a na swoje potrzeby, jak ubranie, pranie,
podróże otrzymywała od swego brata pewną kwotę co miesiąc. Od Zgromadzenia dostaje mieszkanie,
składające się z pokoju i przedpokoju, opał i utrzymanie.
Próbując oszacować wartość posagu wniesionego zgromadzeniu przez Hornowską,
warto wiedzieć, że w 1874 r. morga ziemi (blisko 0,6 ha) przeciętnie kosztowała 200 guldenów
austriackich.23 Za posag panny Hornowskiej można by więc nabyć prawie 30 ha ziemi, za które
21

T. Chachulski, op. cit., s. 144.
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Matka Maria od Krzyża Ludwika Nałęcz-Morawska (1842-1906), założycielka Zgromadzenia Franciszkanek Najświętszego
Sakramentu w Polsce. Zob. Żywot Matki Marii od Krzyża (Ludwiki Nałęcz-Morawskiej) Fundatorki Franciszkanek N. Sakr.
w Polsce. Napisała jedna z jej córek duchownych, [Lwów] 1938.
23

http://genealog.mrog.org/wartosc_pieniadza.html.

22

dziś zapłacilibyśmy ponad 1milion 200 tys. zł.24 I dziś, i wówczas były to więc niebagatelne środki
świadczące o zamożności rodziny, z której pochodziła Stanisława.
Dalej w „Kronice” czytamy, że
Panna Hornowska z czasem ogromnie przywiązała się do naszej Matki i Zgromadzenia.
[…] Odtąd ma Zgromadzenie nasze w P. Hornowskiej całem sercem oddaną mu siostrę tercjarkę,
którą w razie potrzeby użyć może dla załatwienia interesów na świecie. Sprawy sobie powierzone tak
doskonale załatwia, że nasza Najdroższa Matka z całem zaufaniem powierza jej nawet najważniejsze.
P. Jezus ma w s. Kunegundzie wierną adoratorkę. Ten święty obowiązek spełnia codziennie przed
południem od godz. 10 - 11 z wielką żarliwością.25
Potwierdzenie tej cechy znajdziemy również, przeglądając roczniki „Gazety Lwowskiej”
z 1912 r. Natrafiamy tu pod datą 4 kwietnia na miejski informator, a w nim na harmonogram
adoracji przy Bożym Grobie w kościele Najświętszego Serca Jezusowego przy ulicy Kurkowej 41.
Jest w nim zapowiedź, że w czwartek 4 kwietnia oraz w piątek i sobotę od godziny 7 do 8 na
adoracji czuwać będzie Stanisława Hornowska.
Nazwisko Hornowskiej lub jej zakonne imię (s. Kunegunda) wiele razy pojawia się
w kronice zgromadzenia. Hornowska towarzyszy Matce Marii od Krzyża w wielu podróżach
związanych z funkcjonowaniem lwowskiego domu zakonnego tworzonego od podwalin od
1873 r. Jak olbrzymi był to wysiłek organizacyjny, niech potwierdzi fakt, że w latach 18771888 franciszkanki budowały okazały klasztor i kościół. W latach 90. zakładały kolejne domy,
w słoweńskim Mariborze (1893) i w Wiedniu (1898). W tym samym czasie pomagały w utworzeniu
innego żeńskiego zgromadzenia zakonnego w Lwowie – Sióstr Józefitek. Niezwykła aktywność
i mobilność tych kobiet może budzić zdumienie i podziw. Nie było telefonów, Internetu,
szybkiej kolei ani połączeń lotniczych, a jednak franciszkanki nie tylko czuwały na modlitwie,
ale nieustannie podróżowały (w interesach, ale także na leczenie sanatoryjne), korespondowały
i intensywnie rozwijały swoje zgromadzenie. W centrum tej działalności spotykamy Stanisławę
Hornowską. Matce Marii od Krzyża towarzyszyć będzie także w jej ostatniej podróży w roku 1906,
podczas której założycielka zakonu umiera w pociągu na pograniczu włosko-francuskim.
Zakonna kronika odnotowuje również pod datą 9 stycznia 1918 r. śmierć panny Stanisławy
Hornowskiej, „tercjarki, długoletniej rezydentki i wiernej adoratorki Przenajświętszego
Sakramentu”.26 Hornowską pochowano zgodnie z obyczajem zakonnym - we wspólnym grobie,
w skromnej trumnie bez oznaczeń (stąd jej identyfikacja nie jest możliwa). Jest coś znacząco
pokrewnego w odejściu jej i Norwida.
							

(2011 – 2017).
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W I kwartale 2017 r. średnia cena za hektar ziemi wyniosła 40 403 zł. Zob. http://wiescirolnicze.pl/z-roku-na-rok-rosnaceny-gruntow-rolnych/.
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S.M. Antonina od Stygmatów św. O. Franciszka, Kronika, tom II, od roku 1890 do 1914, s. 4, maszynopis (własność Mniszek
Klarysek od Wieczystej Adoracji z Ząbkowic Śląskich).
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Wielebna Matka Maria Izabela od. Przenajśw. Sakramentu, S.M. Antonina od Stygmatów św. O. Franciszka, S. M. Klara od
Baranka Bożego, Kroniki tom III, od roku 1914 do 1925 s. 14, maszynopis (własność Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji
z Ząbkowic Śląskich).
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III
Nuda i ciężkie norwidy
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Cyprian Kamil Norwid
Marionetki
		

1

Jak się nie nudzić? gdy oto nad globem
Milion gwiazd cichych się świeci,
A każda innym jaśnieje sposobem,
A wszystko stoi - i leci...
		

2

I ziemia stoi - i wieków otchłanie,
I wszyscy żywi w tej chwili,
Z których i jednej kostki nie zostanie,
Choć będą ludzie, jak byli...
		

3

Jak się nie nudzić na scenie tak małéj,
Tak niemistrzowsko zrobionéj,
Gdzie wszystkie wszystkich Ideały grały,
A teatr życiem płacony 		

4

Doprawdy nie wiem, jak tu chwilę dobić,
Nudy mię biorą najszczersze;
Co by tu na to, proszę Pani, zrobić,
Czy pisać prozę, czy wiersze? 		

5

Czy nic nie pisać... tylko w słońca blasku
Siąść czytać romans ciekawy:
Co pisał Potop na ziarneczkach piasku,
Pewno dla ludzkiej zabawy (!) 		

6

Lub jeszcze lepiej - znam dzielniejszy sposób
Przeciw tej nudzie przeklętéj:
Zapomnieć l u d z i , a bywać u o só b
- Krawat mieć ślicznie zapięty...!
18611
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„ Jak się nie nudzić?” – pytanie to stawiał bohater znanego wiersza Norwida „Marionetki”
powstałego przed 150 laty, stawiamy je sobie i my. Nuda, jak mówi słownik języka polskiego, to
nieprzyjemne samopoczucie spowodowane bezczynnością, brakiem wrażeń, monotonią życia.
Jak twierdzą uczeni, jest ona powszechnym doświadczeniem uczniów i studentów, można
więc założyć, że niemal wszyscy, którzy uczęszczaliśmy (uczęszczamy) do szkół, poznaliśmy jej
szczególną odmianę - nudę apatyczną, związaną z poczuciem bezsilności i silnej awersji. Pokazał
ją Witold Gombrowicz w „Ferdydurke”. Gimnazjalista Gałkiewicz mówi tam, że uczniów nie
zachwyca literatura: „Nikogo nie przewierca. Nikogo to nic nie obchodzi, wszystkich nudzi. Nikt
nie może przeczytać więcej niż dwie lub trzy strofy. O Boże! Nie mogę...”
Przyczynę nudy na szkolnych lekcjach literatury wskazała Wisława Szymborska
w „Lekturach nadobowiązkowych”: „Klasyk to, jak wiemy ktoś, kto pisał dla dorosłych, a czytany
jest przez dzieci. Arcydzieło jest owocem wielkiej duchowej komplikacji.” Odczytanie go wymaga
zatem ogromnego wysiłku, co często się określa związkiem frazeologicznym „być skazanym na
ciężkie norwidy” (te słowa poetki pochodzą z wiersza „Wieczór autorski”). Na taki wysiłek wielu
ludzi nie może lub nie chce się zdobyć.
W naszych czasach nuda, zdaje się, powszechnie ludziom doskwiera i dlatego jest
przedmiotem zainteresowania psychologów, terapeutów i antropologów kultury. Całkiem
niedawno dokonano nawet klasyfikacji nudy na odmiany w oparciu o wskaźniki mierzące jej
wartość emocjonalną i stopień pobudzenia organizmu. Nudę poddaje się leczeniu.
Utwór Norwida pokazuje, że nuda nie jest wynalazkiem naszych czasów. Żyjemy dziś
w zamożnych, albo przynajmniej sytych społeczeństwach, dlatego nuda przestała być doznaniem
zarezerwowanym dla elit, a takim była w dobie powstania „Marionetek”. W czasach Norwida
na nudę mogli pozwolić sobie nieliczni. Przeżywały ją w zasadzie wyłącznie osoby bardzo
zasobne, które nie musiały wkładać całej swojej energii w zaspokajanie podstawowych potrzeb
życiowych. Pozostali po prostu na nudę nie mieli czasu, byli za biedni, żeby się nudzić. Nuda była
doświadczeniem ludzi, którym obce były trudy dnia powszedniego, głównie „przecywilizowanych”
i „przeestetyzowanych” dandysów, dekadenckich indywidualistów.
Rozumienie nudy, z jakim mamy do czynienia w przywołanym wierszu, jest bliskie
współczesnemu. W „Marionetkach” Norwid dopuścił do głosu znudzonego bohatera, a rozterki,
o jakich on mówi, wyglądają nadzwyczaj znajomo. Bohater ów nie czerpie przyjemnych
doznań z własnej egzystencji, niezdolny jest do podziwu dla nieskończoności Kosmosu czy dla
tajemnic natury, niezdolny jest do zainteresowania się dziejami ludzkości czy jakimikolwiek
ideałami. Znajduje się w stanie obojętności i braku zainteresowania czymkolwiek. Współcześni
psychologowie mogliby uznać go za przypadek kliniczny osoby z zaburzoną komunikacją między
świadomą a nieświadomą częścią wnętrza. Osoby takie „nie przeżywają stanu, który można
nazwać zachwytem” - mówi psycholog Danuta Golec.
Wyobraźmy sobie, że stoimy przed genialnym obrazem, niech to będą „Myśliwi na śniegu” Pietera
Bruegla starszego. Osoby ze sprawną komunikacją wewnętrzną wejdą z dziełem sztuki w rezonans.
A jak nie z dziełem sztuki, to z dziełem natury, zachodem słońca, pięknym krajobrazem. Niektórzy to
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nazwą przeżyciem estetycznym, ktoś inny powie: „Ciarki mi chodziły po plecach”, i wyjdzie z muzeum
jak pijany. Albo z kina po świetnym filmie”. Ten rezonans może być bardzo silny. Nie polega to na tym,
że stoisz i przemyśliwasz: „Aha, zaraz, Bruegel chciał nam tym obrazem powiedzieć to i to”. To jest jak
zakochanie. Ścina z nóg. A niektórzy ludzie są na to zamknięci, nie potrafią się zakochać w świecie,
w sytuacjach, w przeżyciach.2
Nudzą się.
Oddajmy na chwilę głos bohaterowi „Marionetek”:
Doprawdy, nie wiem, jak tu chwilę dobić,
Nudy mię biorą najszczersze;
Co by tu na to, proszę Pani, zrobić,
Czy pisać prozę, czy wiersze - ?
V
Czy nic nie pisać?
Seria pytań, którymi znudzony bohater zasypuje swoją rozmówczynię, zawiera
wyliczenie różnych niedostatecznie inspirujących go inspiracji i potencjalnych aktywności. Przez
ich odrzucenie przebija bezradność osoby mającej przed sobą szereg (zbyt wiele?) możliwości,
ale niegotowej na włożenie wysiłku w dokonanie wyboru między nimi. Osoba ta znajduje na
nudę „dzielniejszy sposób”, który nie wymaga wysiłku ani nie wiąże się z ryzykiem popełnienia
błędu czy poniesienia straty na skutek niemożności wybrania wszystkiego. Jak pisze Danuta
Golec, „takie osoby wolą czuć niewiele i mało przeżywać, niż ryzykować, że ich przeżycia nie
będą wystarczająco dobre”. Ich sposobem „przeciw tej nudzie przeklętéj” jest „Zapomnieć ludzi,
a bywać u osób/ - Krawat mieć ślicznie zapięty...!”
Bohater wiersza nudzi się, bo nudzenie się nie wymaga wyborów, rozstrzygnięć,
gotowości na konsekwencje wyborów i wysiłku, by je znosić. Dlatego człowiek ów odrzuca
działanie – a poprzestaje na „bywaniu”. „Zapominając ludzi”, a „bywając u osób” opowiada się
za estetyką, a nie za etyką. Wybór ten wymownie potwierdzają finalne słowa utworu, swoiste
credo: „krawat mieć ślicznie zapięty”. Tak więc „Marionetki” można odczytać jako komentarz
poety do szczególnego przejawu dekadenckości (schyłkowości), jakim był dandyzm. Jego istotę
stanowi zakwestionowanie wartości moralnych i zastąpienie etycznej skali ocen skalą estetyczną.
Znalazło to wyraz w poglądach na sztukę (antyutylitaryzm), w kształtowaniu życia i codziennych
zachowań, w których ideał estetyczny wypiera wszelkie inne zasady.
Norwid w swoim wierszu w całości oddaje głos człowiekowi przeżywającemu, a w każdym
razie deklarującemu z emfazą, że nie czuje się dobrze w świecie jakoby niedającym szans na
doznanie czegoś innego poza nudą. Nikt, nawet indagowana przezeń „pani”, nie podejmuje z nim
dialogu ani nie komentuje jego słów. Milczenie jednak nie oznacza zgody na jego wizję świata
i życia, ale jest milczeniem polemicznym. Norwid, poprzestając na zacytowaniu typowych wyznań
człowieka rozczarowanego religią i nauką, daje czytelnikowi możliwość ujrzenia dekadenckiej
2 D. Golec, Gdy życie staje się płaską równiną pozbawiona wydarzeń i sensu, http://www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/51,53664,15125737.html?i=1&disableRedirects=true
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pozy i związanej z nią nudy z nowej perspektywy: nuda nie pochodzi z zewnątrz, ale z wnętrza
człowieka. Co z doświadczenia nudy wyniknie, jest subiektywnym i etycznie nieobojętnym
wyborem nudzącego się. Opinia Norwida na temat dżentelmenów w ślicznie zapiętych krawatach,
którzy na potrzeby salonowego flirtu redukują rozterki Hamleta do frazesów o niedoskonałości
i złu świata oraz bezsensie ludzkiej egzystencji, zamyka się w jednym słowie tytułu: „Marionetki”.
Etyczne waloryzowanie nudy ma swoje głębokie źródła w duchowości chrześcijańskiej
sięgającej czasów ojców pustyni. W rozmaitych tekstach poświęconych życiu zakonnemu
opisywano szeroko zjawisko acedii, duchowej depresji utożsamianej z lenistwem i gnuśnością,
zwanej też „chorobą mnichów”. Doznający acedii odczuwa niechęć do miejsca, w którym się
znajduje i do czynności, którą wykonuje, jest niezdolny do bycia tu i teraz, do zajmowania się
tym, co właśnie jest. Jest nieszczęśliwy, bo nie otrzymuje tego, czego chce, sam jednak nie wie, co
miałoby go uszczęśliwić. Objawami acedii są przygnębienie, smutek, brak motywacji do działania,
brak zaangażowania i nadziei, zniechęcenie, wyczerpanie, zobojętnienie i wrażenie duchowej
pustki – na skutek przesytu. Jak widać, nuda bohatera „Marionetek” jest bardzo bliska acedii.
Teologowie chrześcijańscy, w tym św. Tomasz z Akwinu, uznawali acedię za grzech główny.3
Dlatego też Dante ludzi obciążonych grzechem acedii (gnuśnych) umieścił aż w piątym kręgu
piekieł, by tam cierpieli męki, grzęznąc w bagiennych rozlewiskach Styksu razem z pyszałkami
i niepanującymi nad gniewem.4
Równie krytycznie, choć nie w kategoriach grzechu i kary, duchową depresję schyłku
wieku XIX oceniała Eliza Orzeszkowa, młodsza o pokolenie od Norwida. Pisarka uważała, że
dekadenckość z kompleksem zjawisk jej towarzyszących jest zwykłym dziwactwem i nadużyciem
praktykowanym przez wykształconych przedstawicieli elit dotkniętych fundamentalnym
rozczarowaniem wobec wiary, która „osłabła w sercach”, nauki, która „nie zadowolniła umysłów”,
oraz idei „humanitarnych”, które „nie okazały siły do zwalczania czynników im przeciwnych”.5
Czy więc będziemy aktorami – choćby i nędznymi, jak mówi Szekspir - na scenie tak
małéj,/ Tak niemistrzowsko zrobionéj (Norwid), która jednak jest sceną prawdziwego życia, czy
też będziemy tylko marionetkami, za to na salonach – zależy od suwerennej decyzji każdego
człowieka. W prawdziwym życiu, życiu świadomym, na nudę nie ma miejsca, chyba że jest to tzw.
nuda badawcza, czyli nastawiona na aktywne poszukiwanie zmiany.6
Więcej o nudzie i acedii:
1.

Gabriel Bunge, Acedia – duchowa depresja. Nauka duchowa Ewagriusza z Pontu o acedii,
Kraków 2007.

2.

Przemysław Czapliński, Piotr Śliwiński, Nuda w kulturze, Poznań 1999 r.

3.

Alberto Moravia, Nuda, Warszawa 2010.

4.

Peter Toohey, Historia nudy, Warszawa 2012.

5.

Richard Winter, Nuda w kulturze rozrywki. Poradnik, Kraków 2012.

3
4
5

Por. ks. Włodzimierz Zatorski, Acedia dziś, Kraków 2010.
Dante Alighieri, Boska Komedia. Piekło, VII, 121-123, Kraków 2003.

Za: Agnieszka Rozpłochowska, Dekadentyzm utracony, „Pamiętnik Literacki. Czasopismo kwartalne poświęcone historii
i krytyce literatury polskiej” 2006, 97/4, ss.117-142.

6

Por. Elżbieta Manthey, Co świat zawdzięcza nudzie, http://wyborcza.pl/1,145452,18862568,co-swiat-zawdziecza-nudzie.html.
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IV
Wybór utworów Cypriana Norwida
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Modlitwa
Przez wszystko do mnie przemawiałeś – Panie!
Przez ciemność burzy, grom i przez świtanie;
Przez przyjacielską dłoń w zapasach z światem,
Pochwałą wreszcie - ach! - nie Twoim kwiatem...
I przez tę rozkosz, którą urąganie
Siódmego nieba tchnąć się zdaje - latem I przez najsłodszy z darów Twych na ziemi,
Przez czułe oko, gdy je łza ociemi;
Przez całą dobroć Twą, w tym jednym oku,
Jak całe niebo odjaśnione w stoku!...
Przez całą Ludzkość z jej starymi gmachy,
Łukami, które o kolumnach trwają,
A zapomniane w proch włamując dachy,
Bujnymi z nowa liśćmi zakwitają.
Przez wszystko!...
		

Panie! - ja nie miałem głosu

Do odpowiedzi godnej - i – milczałem;
Błogosławionym zazdrościłem stosu
I do B o l e ś c i jak do matki drżałem I jak z bliźnięciem zrosły w pół z Z a p a ł e m,
Na cztery strony świata mając ramię,
Gdy doskonałość Twą obejmowałem,
To jedno słowo wyjąknąwszy: „k ł a m i ę”Do niemowlęctwa wracam...
		

Jestem z n a m i ę!...

Sam głosu nie mam - Panie - dałeś słowo,
Lecz wypowiedzieć któż ustami zdoła?
Przez Ciebie - prochów stałem się Jehową,
Twojego w piersiach mam i czczę anioła To rozwiąż jeszcze głos - bo anioł woła.
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Mój ostatni sonet
B ą d ź z d r o w a ! - tak ponury Byron żegnał żonę,
Tak i niejeden luby lubą swą niestałą,
Lecz mych pożegnań chwila będzie oniemiałą,
Chociaż zawsze wymowne oczy wspłomienione.
Teraz więc, póki jeszcze Niebo jest łaskawsze,
Póki jasność Twych spojrzeń jeszcze dla mnie świeci,
A zasłona przyszłości czarnych chmur nie wznieci,
Żegnam Ciebie, o luba, żegnam Cię na zawsze.
N a z a w s z e ?... - może z żalem Twe usta powtórzą,
Może nawet Twe oko w rozstania godzinie
Uroni łezkę, kiedy wspomnienia się wzburzą.
Lecz żal ten, jak ślad łodzi płynącej, przeminie
I łza oschnie, gdy losy radość Ci wywróżą,
I w pierzchliwej pamięci pamięć o mnie zginie.

Pióro
...Nie dbając na chmury
Panów krytyków, gorsze kładzie kalambury.
B y r o n, Beppo

I wlano w ciebie duszę - nie anielską, czarną,
Choć białym włosem strzępisz wybujałą szyję,
I wzdrygasz się w prawicy wypalonej skwarną
Posuchą - a za tobą długie żalów chryje,
Albo okrągłe zera jak okrągłe grosze
Wtaczają się w rubryki zaplecione giętko,
Jak zrachowane jaja, kiedy idą w kosze
Ostrożnie i pomału. - Czasem znowu prędko
Nierozerwany promień z ciebie głosek tryska
I znakiem zapytania jak skrzywioną wędką
Łowisz myśl, co opodal ledwo skrzelą błyska...
O, pióro! tyś mi żaglem anielskiego skrzydła
I czarodziejską zdrojów Mojżeszowych laską,
- Tylko się w tęczowane barwiąc malowidła,
Nie bądź papugą uczuć ani marzeń kraską.
Sokolim prawem wichry pozagarniaj w siebie,
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Nie płowiej skwarem słońca i nie ciemniej słotą;
Dzikie i samodzielne, sterujące w niebie,
Do żadnej czapki klamrą nie przykuj się złotą.
Albowiem masz być piórem nie przesiąkłym wodą
Przez bezustanne wichrów i nawałnic wpływy,
Lecz piórem, którym ospę z krwią mięszają młodą
Albo za wartkie strzałom przytwierdzają grzywy.
Wa r s z a w a , 2 2 m a r c a 1 8 4 2

Adam Krafft
I ty w szpitalu zakończyłeś życie,
Od nieudolnych zrozumiany głazów,
Co ludzi jeszcze nauczają skrycie,
Zaledwo echem twoich brzmiąc wyrazów,
Twojego serca powtarzając bicie - I ty w szpitalu z trosk umarłeś - smutno:
Jak gdyby głazom tylko wierzyć można,
Jeśli je dłuta w kształt szlachetny utną
I zaopatrzy jaka myśl pobożna
W kamienny pacierz...
Tyś ów pacierz zmówił A jeszcze sięgasz, kędy zenit jego
Kolumnę gmachu przeszedł gotyckiego
I pod stopami Pana wieniec uwił.*
Z twoich to ramion latoroślą wzbity,
Zaowocował w gronach świętych twarzy
Nie jako rzeźba, lecz jak hymn Lewity,
Trzymającego przednią straż ołtarzy;
Wylany z duszy, nie zaś stalą ryty.
Kto go nie widział, komu nie padł cieniem
Na całe życie jako wątek marzeń
I z tajemniczym nie ochmurzył drżeniem
Lazurowego tła doczesnych zdarzeń.
Ten ani może błędną widzów drogę
Opuszczających próg kościelny cenić;
Gdziekolwiek bowiem zrazu stawisz nogę,
Zdaje się jeszcze łuk za łukiem cienić -
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I jako Prorok obudzony świtem,
Nie mogąc rychło zbyć drabiny sennéj,
Oczarowanym zbłąkasz się korytem
I jeszcze wrócisz hołd powtórzyć lenny.
O wielki mistrzu! słusznie zginasz barki
I na ramionach własne pieścisz dzieło,
Gdy oto widze, wedle błahej miarki,
Nie ocenili, co ich prześcignęło:
Samemu tobie zostawując brzemię
Zniesienia siebie - boś opuścił ziemię.
O wielki mistrzu! tyś dał innym przykład,
Ku jakim szlakom mają zdążać sami,
Niech tylko pojmą, biorąc czyn za wykład,
Cherubowymi wznosząc się skrzydłami
Nad liść wawrzynu, łzę i szyderstw węża,
Niechaj się ku nim oglądają z góry
Z ewangeliczną łagodnością męża.
Ty nawet przebacz, jeśli z widzów który,
Jerozolimskie naśladując córy,
Gdy w grobie Pana oglądały płótno,
Westchnie - a puste zawtórują mury:
„I ty w szpitalu z trosk umarłeś -- smutno!...”
Nü re m b e r g a , d . 2 0 p a ź d z i e r n i ka 1 8 4 2 r.

Fraszka (!)
Dewocja krzyczy: „Michelet wychodzi z Kościoła!”
Prawda; Dewocja tylko tego nie postrzegła,
Że za kościołem człowiek o ratunek woła,
Że kona - że ażeby krew go nie ubiegła,
To ornat drze się w pasy i związuje rany.
		

*

A faryzeusz mimo idzie zadumany...

* Sakrament-Häusen in der Lorenkirche w Norymberdze, przez Adama Krafftta dłutowany, opiera się na barkach swojego
mistrza i uczniów, a przechodząc krańcem kolumny do samego sklepienia, zatacza się nareszcie w kształt udatnego wieńca;
lekkość gotyckich łuków czyni go raczej giętką i gałęzistą latoroślą, przetykaną gdzieniegdzie gronami osób przypowieści
Pisma przedstawiających.
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Siła ich
Fraszka
Ogromne wojska, bitne generały,
Policje - tajne, widne i dwu-płciowe Przeciwko komuż tak się pojednały?
- Przeciwko kilku myślom... co nie nowe!

Bema pamięci żałobny-rapsod
...Iusiurandum patri datum
u s q u e a d h a n c-diem ita servavi...
Annibal

			

I

Czemu, Cieniu, odjeżdżasz, ręce złamawszy na pancerz,
Przy pochodniach, co skrami grają około twych kolan? Miecz wawrzynem zielony i gromnic płakaniem dziś polan,
Rwie się sokół i koń twój podrywa stopę jak tancerz.
- Wieją, wieją proporce i zawiewają na siebie,
Jak namioty ruchome wojsk koczujących po niebie.
Trąby długie we łkaniu aż się zanoszą, i znaki
Pokłaniają się z góry opuszczonymi skrzydłami,
Jak włóczniami przebite smoki, jaszczury i ptaki...
Jako wiele pomysłów, któreś dościgał włóczniami...
			

II

Idą panny żałobne: jedne, podnosząc ramiona
Ze snopami wonnymi, które wiatr w górze rozrywa;
Drugie, w konchy zbierając łzę, co się z twarzy odrywa,
Inne, drogi szukając, choć p r z e d w i e k a m i z r o b i o n a ...
Inne, tłukąc o ziemię wielkie gliniane naczynia,
Czego klekot w pękaniu jeszcze smętności przyczynia.
			

III

Chłopcy biją w topory pobłękitniałe od nieba,
W tarcze rude od świateł biją pachołki służebne,
Przeogromna chorągiew, co się wśród dymów koleba,
Włóczni ostrzem o łuki, rzekłbyś, oparta pod-niebne...
			

IV

Wchodzą w wąwóz i toną... wychodzą w światło księżyca
I czernieją na niebie, a blask ich zimny omusnął,
I po ostrzach, jak gwiazda spaść nie mogąca, przeświéca,
Chorał ucichł był nagle i znów jak fala wyplusnął...
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V

Dalej - dalej - aż kiedyś stoczyć się przyjdzie do grobu
I czeluście zobaczym czarne, co czyha za drogą,
Które aby przesadzić, Ludzkość nie znajdzie sposobu,
Włócznią twego rumaka zeprzem jak starą ostrogą...
			

VI

I powleczem korowód, smęcąc u j ę t e s n e m g r o d y ,
W bramy bijąc urnami, gwizdając w szczerby toporów,
Aż się mury Jerycha porozwalają jak kłody,
Serca zmdlałe ocucą - pleśń z oczu zgarną narody...
.............................
Dalej - dalej - -

Trzy strofki
Nie bluźń, żem zranił Cię lub jeszcze ranię,
Bom Ci ustąpił na mil sześć tysięcy;
I pochowałem łzy me, w Oceanie,
Na pereł więcéj...!
I nie myśl, jak Cię nauczyli w świecie
Świątecznych-uczuć świąteczni-czciciele,*
I nie mów, ziemskie iż są marne cele
Lecz żyj raz przecie...!
I myśl gdy nawet o mnie mówić zaczną
Że grób to tylko, co umarłe, chowa;
A mów... że gwiazda ma była rozpaczną,
I bywaj zdrowa...
1854

*Sonntags-Dichter
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[Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie]
		

1

Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie,
Ż e c i z e z ł o t a s t a t u ę 1 lud niesie,
Otruwszy pierwej?...
Coś ty Italii zrobił, Alighieri,
Ż e c i d w a g r o b y 2 stawi lud nieszczery,
Wygnawszy pierwej?...
Coś ty, Kolumbie, zrobił Europie,
Ż e c i t r z y g r o b y w e t r z e c h m i e j s c a c h 3 kopie,
Okuwszy pierwej?...
Coś ty uczynił swoim, Camoensie,
Ż e p o r a z d r u g i 4 grób twój grabarz trzęsie,
Zgłodziwszy pierwej?...
Coś ty, Kościuszko, zawinił na świecie,
Ż e d w a c i ę g ł a z y w e d w u s t r o n a c h g n i e c i e ,5
Bez miejsca pierwej?...
Coś ty uczynił światu, Napolionie,
Ż e c i ę w d w a g r o b y 6 zamknięto po zgonie,
Zamknąwszy pierwej?...
Coś ty uczynił ludziom, Mickiewiczu?
..................................................................
.................................
		2
Więc mniejsza o to, w jakiej spoczniesz urnie,
Gdzie? kiedy? w jakim sensie i obliczu?
Bo grób twój jeszcze odemkną powtórnie,
Inaczej będą głosić Twe zasługi
I łez wylanych dziś będą się wstydzić,
A lać ci będą łzy p o t ę g i d r u g i é j
Ci, co człowiekiem nie mogli Cię widziéć...
1

Sokratesowi w kilka czasów po śmierci jego Ateńczycy statuę ze złota postawili.

2

Dante grzebany w Rawennie i we Florencji.

3

Krzysztof Kolumb jest grzebany w Hiszpanii, w St. Domingo i w Hawanie.

4

4 lata temu szukano na cmentarzu komunalnym, gdzie był pochowany jednooki bez nogi żebrak, żeby Camoensa pochować.

5

Kościuszko leży w Solurze i w Krakowie.

6

Napoleona drugi pogrzeb niedawny.
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		3
Każdego z takich, jak Ty , ś w i a t nie może
Od razu przyjąć na spokojne łoże,
I nie przyjmował n i g d y , j a k w i e k w i e k i e m ,
Bo glina w glinę wtapia się bez przerwy,
Gdy sprzeczne ciała zbija się aż ćwiekiem
Później... lub pierwéj...
Pisałem w Paryżu 1856 r., w styczniu

Do Mieczy-sława
Różnić, a nie - całować!

		

1

Chcesz Emigrację czytać?... popatrz raczéj,
Jak się roz-kłada N A R Ó D od roz-paczy Do O d y s e i jak się ma I l i a d a ,
Wejrzyj... i jak się rozłożone składa.
Ze wszech-społeczeństw n a j z g o d l i w s z e ciało,
Patrz, jak się r ó ż n i ć nie umiejąc - bija,
Jako kielichem je, popija skałą,
Zwinięte porze, jak z-szyte rozwija,
Szklankami kraje, a widelcem pija.
Jak przy tym wszystkim p r z e t o w ł a ś n i e k o c h a ,
Więcej niż który z narodów na świecie,
I j a k z a b i j a, jak nad groby szlocha,
Do czystych śniegów jak utęsknia w lecie;
N i e s ą d z ą c , Boga mija, wraca w Boha!..
		

2

Wtedy zobaczysz, że jest do roboty
Więcej niż śni się filozofii o tém:
Przekopać rowy, powygradzać płoty,
Poruszyć niwę tu i owdzie grzmotem,
Parę świń wgonić do ciepłego lochu,
Uciszyć kaczki, gołębiom dać grochu.
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N i e c h c i e ć - od z i o m k a , co pod piramidą
Duma, jak woły gdzieś na pola idą -Aby rodaka rozumiał powinność...
N i e c h c i e ć , by r o d a k - w obuwiu styranym
Marzący, jaka? gdzie? ma być gościnność
I jak kto ma być w r o d y popisanym? Czuł z b i o r o w e g o - w y r o b n i k a boleść,
Znał, jak z niej wyleźć i jak świętszej doleźć.
N i e c h c i e ć nareszcie, aby p a t r i o t a ,
Pilnując granic, nie pilnował płota,
Lub, niewart nazwy Kościuszków potomka,
Żył - od rodaka nie kłuty i ziomka!!?..
Finis
1856, w Paryżu

Spartakus
Ubi depuit orbis...

		

1

Za drugą, trzecią skonów metą
Gladiator rękę podniósł swą,
„T o - nie to – krzycząc - S i ł a , nie to,
T o nie to M ą d r o ś ć , co dziś zwą...
Sam Jowisz mi nie groźny więcej,
Minerwa sama z siebie drwi:
Wam - widzów dwakroć sto tysięcy Co dzień już trzeba łez i krwi...
Przyszliście, drżąc i wątpiąc razem,
Gdzie d u s z a wietrzyć i gdzie moc?...
A my wam - księgą i obrazem,
A głos nasz ku wam - pocisk z proc.
- Przyszliście, drżąc i wątpiąc razem,
Cała już światłość wasza - n o c !”
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2

Za drugą, trzecią skonów metą
Gladiator rękę podniósł swą:
„T o - nie to – krzycząc - M i ł o ś ć , nie to,
To nie to P r z y j a ź ń , co dziś zwą...
Z Kastorem Polluks, druhy dawne,
W całusach sobie wierność klną;
A Wenus włosy ma przyprawne,
Rumieńce z potem w maść jej lgną...
- Siedliście, głazy, w głazów kole,
Aż mchu porośnie na was sierć:
I duszą waszą - nasze-bole,
I ciałem waszym - naszych-ćwierć;
- Siedliście, głazy, w głazów kole:
Całe już życie wasze: ś m i e r ć !”
Pisałem 1857

Do obywatela Johna Brown
(Z listu pisanego do Ameryki w 1859, listopada)

		
Przez Oceanu ruchome płaszczyzny
Pieśń Ci, jak m e w ę , posyłam, o! Janie...
Ta lecieć długo będzie do ojczyzny
Wolnych - bo wątpi już: czy ją zastanie?...
- Czy też, jak promień Twej zacnej siwizny,
Biała - na puste zleci rusztowanie :
By kata Twego syn rączką dziecinną
Kamienie ciskał na mewę gościnną!
		

*

Więc, niźli szyję Twoją obnażoną
Spróbują sznury, jak jest nieugiętą;
Więc, niźli ziemi szukać poczniesz piętą,
By precz odkopnąć planetę spodloną A ziemia spod stóp Twych, jak płaz zlękniony,
Pierzchnie więc, niźli rzekną: „Powieszony...” Rzekną i pojrzą po sobie, czy kłamią? - -
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Więc, nim kapelusz na twarz Ci załamią,
By Ameryka, odpoznawszy syna,
Nie zakrzyknęła na gwiazd swych dwanaście:
„Korony mojej sztuczne ognie zgaście,
Noc idzie - czarna noc z twarzą Murzyna!”
		

*

Więc, nim Kościuszki cień i Waszyngtona
Zadrży - p o c z ą t e k pieśni przyjm, o! Janie...
Bo pieśń nim dojrzy, człowiek nieraz skona,
A niźli skona pieśń, naród pierw wstanie.

Po balu
		

1

Na posadzkę zapustnej sceny,
Gdzie tańcowało-było wiele mask,
Patrzyłem sam, jak wśród areny,
Podziwiając raz słońca pierwo-brzask
		

2

I na jasnej woskiem zwierzchni szyb
Kreślone obuwiem lekkim kręgi Czarodziejskich jakoby pisań tryb
Z ziemi do mnie mówił, jak z księgi.
		

3

Kwiatu listek, upuszczony tam,
Papierową szepnął mi coś wargą,
Wśród salonu pustego sam i sam;
Rosa jemu i świt byłyż skargą?
		

4

Otworzyłem okno z drżeniem szkła,
Że aż gmachem wstrzęsła moja siła:
Z kandelabrów jedna spadła łza - ...............................
Ale i ta jedna - z wosku była!
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Do Emira Abd El-Kadera w Dmmaszku
		

1

Współczesnym zacnym oddać cześć
- To jakby cześć Bożej prawicy;
I sercem dobrą przyjąć wieść
- To jakby Duch łonem Dziewicy.
		

2

Więc hołd, Emirze, przyjm daleki,
Któryś jak puklerz Boży jest Niech łzy sieroty, łzy kaleki
Zabłysną Tobie jakby chrzest.
		

3

Bóg jeden rządzi z wieków w wieki,
Nikt nie pomierzył Jego łask Chce? - to wyrzuci z ran Swych ćwieki
A gwiazdy w ostróg zmieni blask.
		

4

I nogą w tęczy wstąpi strzemię,
Na walny sądów jadąc dzień Bo kto Mu niebo dał? - kto ziemię? Kto Jemu światłość dał? - lub cień? 		

5

A jeżli w łzach gnębionych ludzi,
A jeżli w dziewic krwi niewinnéj,
A jeżli w dziecku, co się budzi,
Ten sam jest Bóg - nie żaden inny 		

6

To - namiot Twój niech będzie szerszy
Niż Dawidowych cedrów las - Bo z Królów-Magów trzech - Tyś pierwszy,
Co konia swego dosiadł w czas!...
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Żydowie polscy
1861

		

1

Ty! jesteś w Europie - poważny Narodzie
Żydowski - jak pomnik strzaskany na Wschodzie,
Swoimi gdy złamki wszędzie się rozniesie,
Na każdym hieroglif unosząc odwieczny A człowiek północny, w sosnowym gdy lesie
Napotka cię, odbłysk zgaduje słoneczny
Ojczyzny! - co kędyś w niebieskim lazurze,
Jak Mojżesz się w wodzie pławiła Nilowej,
I mówi: „Jest wielkim, kto bywał tak w górze
I upadł tak nisko, i milczy jako wy.” 		

2

Północne my syny z włosami płowemi,
Wschodowej historii, my, śnieżne obłoki Za kabał granicą, od razu, wprost z ziemi
Patrzący na niebios przybytek wysoki:
Jak Agar synowie, przez kraju istotę,
Jak Sary synowie, przez ojców robotę;
My - pierwej niż inni, my - wcale inaczej
Pojrzeliśmy ku wam, bynajmniej z rozpaczy:
Boć herbem gdy z wami szlachetny się łamał,
Krzyż bywał w przełomie tym - i on nie kłamał!
		

3

Aż oto, że dzieje pozornie są z a m ę t ,
Gdy w gruncie są: s i ł a i ł a d n o ś ć szeroka! Aż oto, że dzieje są jako testament,
Którego cherubin dogląda z wysoka Więc znowu Machabej na bruku w Warszawie
Nie stanął w dwuznacznej z Polakiem obawie.
- I kiedy mu ludy bogatsze na świecie
Dawały nie krzyże, za które się kona,
Lecz z których się błyszczy - cóż? przeniósł on przecie Bezbronne jak Dawid wyciągnąć ramiona! -
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4

Poważny narodzie! cześć tobie w tych, którzy
Mongolsko-czerkieskiej nie zlękli się burzy I Boga Mojżeszów bronili wraz z nami
Spojrzeniem rycerskim, nagimi piersiami.
Jak starsi w historii, co ręką na dzicze
Kiwnąwszy z wysoka, wołają: „Dotrwałem!
Chorągwi się badam, nie chłopy twe liczę,
Bo kiedyś był nicość, ja mleko już ssałem Naturę znam dawniej! - więc przeklnę wędzidła,
I staniesz na koniu jak pastuch - bez b y d ł a .”

Wielkość
		

1

Wiesz, kto jest w i e l k i m ? - posłuchaj mię chwilę,
Nauczę ciebie
Poznawać wielkość nie tylko w mogile,
W dziejach lub w niebie.
		

2

Wielkim jest człowiek, któremu wystarczy
Pochylić czoła,
Żeby bez włóczni w ręku i bez tarczy
Zwyciężył zgoła!
		

3

Niższym się stawszy, on Zawiść poniża,
A Zawiść w czwały
Leci i czepia mu znamiona k r z y ż a ,
Wołając: „ M a ł y ! ”
		

4

I kłamie sobie, jak kłamała pierwéj,
Gdy on, z westchnieniem,
Przyjmuje sławę i niesławę - n e r w y ,
Prawdę - sumieniem.
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5

Ludzie więc chlubią się, że wielkich znali,
K’temu jedynie,
Iż nie poznają się na wielkim mali
Pierwej, aż zginie.
		

6

Podobnież niedźwiedź : pierw trupa zakopie,
By dobył z trumny.
-------------------------Lecz to w Syberii, nie zaś w Europie
Bywa rozumnéj.

Na zapytanie: czemu w konfederatce? Odpowiedź
		

1

Kończy się Era starego oręża,
Czas jej ucieka;
Nie człowiek dziś już kuty dla oręża;
Oręż - dla człeka.
		

2

Za to i rycerz nie lada gwałtownik,
Lecz ów, co czeka;
I niekoniecznie atletą pułkownik;
Prędzej kaleka! 		

3

Amarantową włożyłem na skronie
Konfederatkę,
Bo jest to czapka, którą Piast w koronie
Miał za podkładkę.
		

4

I nie dbam wcale, że już zapomniano,
Skąd ona idzie?
Ani dlaczego spospolitowano
T ę rzecz - o ! wstydzie.
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5
A jednak widać, że znam klejnot wielki
Rzeczpospolitéj,
Skoro przenoszę ponad wieniec wszelki Z baranka wity!

Za wstęp (Ogólniki)
1
Gdy z wiosną życia duch Artysta
Poi się jej tchem jak motyle,
Wolno mu mówić tylko tyle:
„Ziemia - jest krągła - jest kulista!”
2
Lecz gdy późniejszych chłodów dreszcze
Drzewem wzruszą, i kwiatki zlecą,
Wtedy dodawać trzeba jeszcze:
„U biegunów – spłaszczona - nieco...”
3
Ponad wszystkie wasze uroki,
Ty! poezjo, i ty, wymowo,
Jeden wiecznie będzie wysoki:
****************
Odpowiednie dać rzeczy słowo!

W Weronie
I
Nad Kapuletich i Montekich domem,
Spłukane deszczem, poruszone gromem,
Łagodne oko błękituII
Patrzy na gruzy nieprzyjaznych grodów,
Na rozwalone bramy do ogrodów ,
I gwiazdę zrzuca ze szczytu-
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III
Cyprysy mówią, że to dla Julietty,
Że dla Romea, ta łza znad planety
Spada - i groby przecieka;
IV
A ludzie mówią, i mówią uczenie,
Że to nie łzy są, ale że kamienie,
I - że nikt na nie... nie czeka!

Pielgrzym
I
Nad stanami jest i s t a n ó w - s t a n ,
Jako wieża nad płaskie domy
Stércząca w chmury...
II
Wy myślicie, że i ja nie Pan,
Dlatego że dom mój ruchomy,
Z wielbłądziej skóry...
III
Przecież ja aż w nieba łonie trwam,
Gdy ono duszę mą porywa
Jak piramidę!
IV
Przecież i ja z i e m i t y l e m a m ,
Ile jej stopa ma pokrywa,
Dopókąd idę!...
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Czemu nie w chórze?
I
Śpiewają wciąż wybrani
U żłobu, gdzie jest B ó g ;
Lecz milczą zadyszani,
Wbiegając w próg...
II
A cóż dopiero? owi,
Co ledwo wbiegli w wieś? Gdzie jeszcze ucho łowi
N i e w i n n i ą t r z e ź ! ...
III
Śpiewajcież, o! wybrani,
U żłobu, gdzie jest Bóg;
Mnie jeszcze ucho rani
Pogoni róg...
IV
Śpiewajcież, w chór zebrani Ja? zmięszać mógłbym śpiew
Tryumfującej litanii;
Jam widział k r e w ! ...

„Ruszaj z Bogiem”
		

1

Przyszedł ktoś kiedyś i stanął pod progiem,
Mówiąc: „bez chleba dziś jestem!...”
- Lecz odrzeczono mu słowem i gestem:
„ R u s z a j ż e z B o g i e m ! ...”
		

2

Więc dalej ruszył po takiej nauce,
Westchnąwszy w sobie:
„Zaprawdę, nie wiem, co teraz już zrobię,
Tu zaś nie wrócę...”
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3

I lata przeszły; chleb znowu był tanim Raz księdza w drodze spotyka,
Który szedł z B o g i e m do paralityka;
R u s z a on za nim:
		

4

Idzie - a drogę wskazują im wprawni
Ludzie (bo duża parafia) Aż oto patrzy, że w miejsce utrafia,
Gdzie żebrał dawniéj...
		

5

Więc nie wszedł w dom ów, tylko kląkł na progu,
Wołając: „Wszechmocny Panie!
Zmiłuj się nad nim, może nie był w stanie;
Któż równy Bogu?...”
		

6

Nie powiem dalej, bo może przelęknę To nadmienię tylko jeszcze:
Że nie zmyślili tego wieszcze...
Bo zbyt jest piękne!

Język-ojczysty
„Gromem bądźmy pierw - niźli grzmotem;
Oto tętnią i rżą konie stepowe;
Górą c z y n y !...
- a słowa? a myśli?...
			

- potem!...

Wróg pokalał już i Ojców mowę –”
Energumen tak krzyczał do Lirnika
I uderzał w tarcz, aż się wygięła.
Lirnik na to: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„Nie miecz, nie tarcz - bronią Języka,
Lecz - arcydzieła!”
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Nerwy
Byłem wczora w miejscu, gdzie mrą z głodu Trumienne izb oglądałem wnętrze:
Noga powinęła mi się u schodu,
Na nie obrachowanym piętrze!
		

*

Musiał to być cud - cud to był,
Że chwyciłem się belki spróchniałéj...
(A gwóźdź w niej tkwił
Jak w ramionach k r z y ż a ! ...) - uszedłem cały! 		

*

Lecz uniosłem... pół serca - nie więcéj Wesołości?... zaledwo ślad!
Pominąłem tłum, jak targ bydlęcy;
Obmierzł mi świat...
		

*

Muszę dziś pójść do Pani Baronowej,
Która przyjmuje bardzo pięknie,
Siedząc na kanapce atłasowej Cóż powiem jej...
...Zwierciadło pęknie,
Kandelabry się skrzywią na r e a l i z m
I wymalowane papugi
Na plafonie - jak długi Z dzioba w dziób zawołają: „ S o c j a l i z m ! ”
		

*

Dlatego usiądę z kapeluszem
W ręku - a potem go postawię
I wrócę milczącym faryzeuszem
- Po zabawie.
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Do spółczesnych. (Oda)
		

I

I pożegnałem kraj, i brzegi znane
Odepchnąłem nogą, jak wioślarz z łodzi
Ziemię odpycha - i jak? odgarnia on pianę
Leniwo-płynną i luźną...
Kraj! - - gdzie każdy-czyn za wcześnie wschodzi,
Ale - książka-każda... za późno!
		

II

Nogą odepchnąłem ten brzeg, co pokornie
Zgiął się pod moim obcasem;
I skrzypiał mi on, że jest męczeńskim, wytwornie
(Ale przeklinał mnie basem!).
		

III

Och! wy - którzy śpiewacie k r w a w o i p o ż a r n i e ,
Kiedyż?... zrozumiecie sąd?
Żyć wy radzi w dziejach, lecz żaden nie wie,
Że cali urośliście w krwi-ulewie,
Czyści i matematyczni, jak błąd!
		

IV

Ciemna to pieśń jest - w zamian wy?... bardzo jaśni Szkoda tylko, że nigdy nie wiecie,
Czemu?... Umysł-mąż mówi: „Zaśnij!”
„Zaśnij!”... - mówi po tańcu mdłej kobiecie.
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Vanitas
F r a n c u z o m minister oświecenia,
Że są najmędrsi, co rok głosi,
A n g l i k niemniej sam się ocenia,
Choć Włoch porównania nie znosi.
Ż y d z i , jako wśród sosen cedry,
Celnymi są, ale N i e m c o w i
Wykłada to doktór z katedry,
Co zwietrzył i M o s k a l , nim się dowié.
G r e k ma więcej świetnych w dziejach kart
Niż łez w mogile,
U P o l a k a tyle Węgrów wart,
Tyle, co Termopile...
Temu gwoli C h i ń c z y k się być mniema
Za utwierdzonego w środku globu —
I sposobu wyraźnie na to niema,
I wyraźnie niema już sposobu
Rozeznać, co prawdą, co zwyczajem,
Pókąd zdania nie będą nieco szczersze;
I przestaną pomiatać się nawzajem
Wszystkie ludy, nad wszystkie... pierwsze!
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V.
Dodatki

52

1.
Jan Paweł II
Z poezji Norwida emanuje światło*

Szanowni Państwo,
1. Serdecznie witam wszystkich. Wasza obecność w Rzymie i na Watykanie wiąże się z obchodami
180. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida, jednego z największych poetów i myślicieli,
jakich wydała chrześcijańska Europa. Mamy wszyscy wielki dług w stosunku do tego poety czwartego wieszcza - i pragniemy wykorzystać okoliczność rocznicową, ażeby ten dług w jakiejś
mierze spłacić. Zawsze uważałem, że miejscem, na którym powinien spocząć Cyprian Norwid,
jest krypta wieszczów w katedrze na Wawelu. Okazało się to niewykonalne, ponieważ nie dało się
odnaleźć i zidentyfikować szczątków poety. Szukałem wobec tego innych środków wyrazu, żeby
niejako nadrobić to, co w stosunku do Norwida nie zostało spełnione, a co czujemy, że jest naszą
zbiorową powinnością. Dobrze, że teraz przynajmniej urna z ziemią ze zbiorowej mogiły, w której
poeta został pochowany, znajdzie na Wawelu należne mu miejsce w ojczyźnie, bo ojczyzna, pisał
Norwid, „jest to miejsce, w którym najmilej spocząć i umrzeć”.1
2. Drodzy Państwo! Cieszę się bardzo z tego spotkania i przywiązuję do niego wielką wagę.
Dlatego też, przygotowując się do niego, wróciłem do lektury pism Norwida i rozmawiałem
z tymi, którym Norwid jest także bliski. To, co pragnę wam powiedzieć, jest w znacznej mierze
owocem wymiany myśli z nimi. Chciałem rzetelnie spłacić mój osobisty dług wdzięczności dla
poety, z którego dziełem łączy mnie bliska, duchowa zażyłość, datująca się od lat gimnazjalnych.
Podczas okupacji niemieckiej myśli Norwida podtrzymywały naszą nadzieję pokładaną w Bogu,
a w okresie niesprawiedliwości i pogardy, z jaką system komunistyczny traktował człowieka,
pomagały nam trwać przy zadanej prawdzie i godnie żyć. Cyprian Norwid pozostawił dzieło,
z którego emanuje światło pozwalające wejść głębiej w prawdę naszego bycia człowiekiem,
chrześcijaninem, Europejczykiem i Polakiem.
3. Poezja Norwida wyrosła z jego trudnego życia. Kształtowała je głęboka estetyka wiary w Boga
oraz w nasze człowieczeństwo Boże. Wiara w Miłość objawiającą się w Pięknie, które „zachwyca”
do pracy, otwiera słowo Norwida na tajemnicę przymierza, jakie Bóg zawiera z człowiekiem, aby
człowiek mógł żyć tak, jak żyje Bóg. Pieśń o pięknie Miłości i o pracy, Promethidion, wskazuje
na sam akt stworzenia, w którym Bóg odsłania ludziom więź łączącą pracę z miłością (por. Rdz
* Tekst przemówienia papieskiego z 1 lipca 2001 r. Ojciec Święty spotkał się wówczas z grupą ok. 40 przedstawicieli Instytutu
Dziedzictwa Narodowego, którzy przybyli do Rzymu na obchody 180. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida. Podczas
audiencji Jan Paweł II pobłogosławił urnę z ziemią ze zbiorowej mogiły, w której poeta został pochowany. Uroczystości
norwidowskie odbywały się w Wiecznym Mieście także 2 lipca: w kościele Trinità dei Monti, gdzie została odprawiona
Msza św., i w Instytucie Polskim w Rzymie, gdzie otwarto wystawę poświęconą poecie oraz zorganizowano sesję naukowoartystyczną dotyczącą jego życia i twórczości. Copyright © by L’Osservatore Romano (9/2001) and Polish Bishops Conference.
Przedruk za: www.opoka.org.pl.
1

C. K. Norwid, Co to jest ojczyzna, w: Pisma wszystkie, VII, PIW 1971-1976, 50.
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1, 28); w pracowitej miłości człowiek się rodzi i zmartwychwstaje. Do tak dalekosiężnego słowa
czytelnik musi dorastać. Wiedział o tym doskonale poeta, kiedy mówił: „Syn minie pismo, lecz ty
spomnisz wnuku”2.
4. Siła autorytetu, jakim jest Norwid dla «wnuków», bierze się z krzyża. Jakże wymownie jego
scientia crucis odsłania się w słowach: „Nie za sobą z krzyżem Zbawiciela, ale za Zbawicielem
z krzyżem swoim (...). Ta to jest na reszcie tajemnica ruchu sprawiedliwego”3. Scientia crucis
pozwalała Norwidowi oceniać ludzi według tego, czy umieli cierpieć razem ze Zbawicielem, który
„korzeniem wszelkiej prawdy jest i był, i będzie”4. Słowa, jakimi nasz poeta mówił o wielkości bł.
Piusa IX, stanowią jedno z najpiękniejszych świadectw, jakie człowiek może dać człowiekowi:
„Jest to wielki XIX-o wieku człowiek. Umie cierpieć”5. Znamienne, że według Norwida, krzyże
powinny by być bez postaci Chrystusa, bo wtedy ukazywałyby wyraźniej miejsce, na które ma
wejść chrześcijanin. Tylko ci bowiem, w których wnętrzu codziennie rozgrywa się dramat
Golgoty, mogą powiedzieć: Krzyż „stał się nam: bramą”.6
5. Norwid nie zazdrościł nikomu rzeczy posiadanych ani honorów. Jego Boże ubóstwo błyszczy
w zakończeniu jednego z wierszy: „Kto inny ma laur i nadzieję, / Ja — jeden zaszczyt: być
człowiekiem”.7
Zaszczyt bycia człowiekiem, nie do pojęcia „na ziemi”, jest „zrozumialszy w niebie”8, dokąd droga
wiedzie właśnie przez bramę krzyża. Przechodząc przez nią człowiek dostrzega, że prawda jego
bycia człowiekiem przerasta go nieskończenie. Z niej jest jego wolność. „Wszystko — bierze
żywot z Ideału”9. Do ideału człowiek pielgrzymuje, ale otrzymuje go w darze. „Prawda się razem
dochodzi i czeka!”10, bo „człowieczość” jest Boża11. Stąd ogrom pracy stojącej przed osobą ludzką,
która stworzona „na obraz i podobieństwo” Boga, jest powołana do stawania się podobną Bogu,
co nie jest łatwe, bo „trud to jest właśnie z tego duży, że codzienny”12. Zdobyć się nań mogą
jedynie ludzie trzeźwi „w rzeczach potocznych”, a trzeźwi w nich są wtedy, kiedy są w rzeczy
„wieczne zachwyceni”13. Tylko oni nie będą kłaniali się Okolicznościom, a Prawdom nie każą,
„by za drzwiami stały”14. To oni, pracując na prawdę, jak pracuje się na chleb, tworzą dzieje.
Przepalają ziemię sumieniem15, a pot „z bladego czoła” ociera im ona sama, „Prawda, Weronika
2

Klaskaniem mając obrzękłe prawice, II, 17.

3

Por. Motto do: Promethidion, III, 431.

4

List do M. Trębickiej, maj 1854, VIII, 213.

5

List do Jana Skrzyneckiego, maj 1848, VIII, 63.

6

Dziecię i krzyż, II, 170.

7

Odpowiedź Jadwidze Łuszczewskiej, I, 323.

8

Dumanie, I, 18.

9

W pracowni Guyskiego, II, 194.

10

Idee i prawda, II, 66.

11

List do Józefa Ignacego Kraszewskiego, maj 1863, IX, 99.

12

Kleopatra i Cezar, V, 54.

13

Pięć zarysów, III. Ruiny, III, 492-493.

14

LXIX. Początek broszury politycznej..., II, 99.

15

Socjalizm, II, 19.
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sumień”16.
6. Norwid usilnie przypomina, że bez heroizmu ludzkość „do samej siebie twarzą poniżona”
przestaje być sobą. „Ludzkość, bez Boskości, sama siebie zdradza”17. Ogół społeczeństwa nie
zdoła przeciwstawić się pustoszącej go nie-heroicznej filozofii obecnych dni, jeśli nie będzie
w nim ludzi żyjących Norwidowym pytaniem:
„Aby być narodowym - być nad-narodowym! / I aby być człowieczym, właśnie że ku temu / Być
nad-ludzkim... dwoistym być a jednym — czemu?”18.
Człowiek to kapłan, jeszcze „bezwiedny i niedojrzały”19, którego życiowym zadaniem jest od
samego początku budowanie mostów (ponti-fex) łączących człowieka z człowiekiem, a wszystkich
z Bogiem. Marne są społeczeństwa, w których zanika ów kapłański charakter osoby ludzkiej. Ta
myśl zawsze była mi bliska. Mogę powiedzieć, że w pewnym stopniu kształtuje ona społeczny
wymiar mojego pontyfikatu.
Z wielkim bólem mówił Norwid Polakom, że nie będą nigdy dobrymi patriotami, jeśli wpierw
nie będą pracowali na swoje człowieczeństwo. Żeby bowiem móc rozwiązać zadanie: „co
to jest Polak”20, trzeba nie być „dzisiejszej Polski obywatelem (...) tylko trochę-przeszłej
i dużo-przyszłej”21. Ojczyzna, według Norwida, znajduje się w nieskończonej Przyszłości, tak że
znajdziesz ją wszędzie, nawet „na krańcach bytu”22. Kto o tym zapomina, robi z ojczyzny sektę,
a w końcu wstępuje w szeregi tych, którzy są „wielcy! — w prywatnych rzeczach; w publicznych?
— prywatni!”23. Taka jest zasada chaosu w każdym społeczeństwie.
Ład narodu przychodzi spoza narodu, ostatecznie jest on z Boga, i dlatego tym, którzy tak
dalekosiężnie, bo kapłańsko, kochają swój naród, nie grozi nacjonalizm.
„Naród składa się nie tylko z tego, co wyróżnia go od innych, lecz i z tego, co go z innymi łączy”.24
Znamy na pamięć, ale czy znamy praktycznie, w swoim sumieniu, bolesną treść słów: „Tak,
jak dziś jest, to Polak jest olbrzym, a człowiek w Polaku jest karzeł (...). Słońce nad Polakiem
wstawa, ale zasłania swe oczy nad człowiekiem”25. Ileż polskich spraw toczyłoby się inaczej,
gdyby Polacy odnaleźli w swoim sumieniu prawdę głoszoną przez Norwida, że „ojczyzna jest to
zbiorowy-obowiązek”, który „składa się w naturze-rzeczy z dwóch: z obowiązującego Ojczyznę
dla człowieka i zobowiązującego człowieka dla Ojczyzny”?26.
16

Człowiek, I, 274.

17

Rzecz o wolności słowa, I, III, 564.

18

Rzecz o wolności słowa, II, III, 569.

19

Sfinks, II, II, 33.

20

Juliusz Słowacki, Notatki w Dzienniku z lat 1847-1848, w: Dzieła, XI, Ossolineum 1959, 292.

21

List do Konstancji Górskiej, lipiec 1862, IX, 43.

22

Fortepian Szopena, II, 144-145.

23

Rozmowa umarłych. Byron, Rafael-Sanzio, I, 282.

24

Znicestwienie narodu, VII, 86.

25 List do Michaliny z Dziekońskich Zaleskiej, 14 listopada 1862, IX, 63-64.
26 Memoriał o młodej emigracji, VII, 112-113.
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Tu w Rzymie, w sercu Kościoła, o którym Norwid pisał, że jest najstarszym „obywatelem na
świecie”,27 ze wzruszeniem powtarzam słowa z Mojej ojczyzny:
„Naród mię żaden nie zbawił ni stworzył; / Wieczność pamiętam przed wiekiem; / Klucz Dawidowy
usta mi otworzył, / Rzym nazwał człekiem”.28
7. Cyprian Norwid był człowiekiem nadziei. Dzięki niej mógł żyć godnie na tej ziemi niezależnie
od trudnych warunków, w jakich się znajdował. Nadzieję swą czerpał modlitwą z Boga, do którego
zwracał się słowami potężnymi, jak sam Zbawiciel, który nas tych słów nauczył:
„Bądź wola Twoja, nie tak, jak na ziemi / (Więc nie wygodniej jak... lecz jak jest godnie)”.29
Modlitwa „kształciła” wzrok poety, tak że odgadywał on „sprawy Boże pod powłoką spraw
ziemskich”.30 Modląc się, pracował na Miłość w głębokiej wierze, że głos człowieka idący w niebo
razem z głosem Chrystusa jest zawsze wysłuchany.31
8. Zechciejcie Państwo przyjąć tych kilka Norwidowych myśli, „co nie nowe”32, jako wyraz mojego
hołdu dla pracy Poety, a także i mojej wdzięczności dla was za podjęty trud, aby w jego pracę
wchodzili Polacy. Oby każdy z nich „od brukującego ulicę do Kopernika” wkładał w to, co robi,
„swój oryginalny akcent”.33 Wszystkim Polakom, a w sposób szczególny miłośnikom twórczości
Cypriana Norwida, życzę, aby przez ich pracę spełniały się w społeczeństwie słowa kończące
Fortepian Szopena:
„Jękły martwe kamienie: - Ideał sięga bruku”.34
Z serca wam błogosławię, prosząc zarazem Tę, którą nazywamy Mater admirabilis, a którą tak
pięknie opiewał Norwid w Legendzie i w Litanii, żeby towarzyszyła wam w tej pracy służącej
Kościołowi, Europie i Polsce.

27 Por. Głos niedawno do wychodźstwa polskiego przybyłego artysty, VII, 7.
28 Moja ojczyzna, I, 336.
29 [Bądź wola Twoja...], I, 150.
30 [O modlitwie], VI, 618 i n.
31 Por. Monolog, I, 79.
32 Siła ich, I, 172.
33 Do Spartakusa (o pracy), VI, 641.
34 Fortepian Szopena, III, 259.
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2.
Jadwiga Puzynina
Norwid – jaki i dla kogo?**
Dzisiejszej Polski obywatelem nie jestem,
tylko trochę – przeszłej i dużo – przyszłej.
Cyprian Norwid

Tekst, który Państwu przedstawiam, jest wyrazem pragnienia, żeby te słowa Norwida
ziściły się w pewien sposób we współczesnej Polsce. Bardzo jest nam potrzebny „obywatel
Cyprian Norwid”...
Istnieje bardzo wiele charakterystyk Norwida jako poety i jako myśliciela. Oto ciekawsze
z nich:
„poeta państwowości polskiej” 1, „wieszcz wolnej Polski” 2, „poeta kultury” 3, „poeta definicji”,4
„poeta ironii” 5, „genialny skąpiec słowa” 6, „poeta i sztukmistrz” 7. „poeta wnętrza mieszkalnego”
8

, „poeta człowieczeństwa” 9, „poeta atomu”
12

10

, „poeta myśli” 11, „pisarz wieku kupieckiego

13

i przemysłowego” , „poeta historii” , „poeta dialogu” 14, „poeta Biblii” 15, „poeta sumienia”
16

, „poeta pisma” 17, „poeta wysiłku”

18

, „stary poeta”

19

, „mistrz niedopowiedzeń”

20

, „poeta

** Tekst, który udostępniamy tu za uprzejmą zgodą Autorki, jest rozszerzoną wersją wykładu, jaki prof. Jadwiga Puzynina
wygłosiła 14 czerwca 2014 r. podczas Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności. Został on wydany z ilustracjami
barwnymi w roku 2015 nakładem PAU w serii „Wykłady” (7). Niniejszy przedruk za: Jadwiga Puzynina: Norwid - jaki i dla kogo,
norwidiana.blogspot.com, artykuł z 28 listopada 2015 r.
1

Zob. J. Kroński, Poeta państwowości polskiej, „Głos Literacki” 1928, nr 11.

2

Zob. W. Horzyca, Wieszcz wolnej Polski, „Droga” 1929, nr 5.

3

Zob. K. Wyka, Cyprian Norwid jako poeta kultury, „Kultura i Wychowanie” 1933, nr 1.

4

Zob. S. Kołaczkowski, Ironia Norwida, „Droga” 1933, nr 11: Pamięci Cypriana Norwida, s. 1009.

5

Zob. tamże, passim.

6

Zob. S. Grabiński, Wilam Horzyca, „Gazeta Literacka”1933, nr 6, s. 95.

7

Zob. K. Wyka, Cyprian Norwid. Poeta i sztukmistrz, Kraków 1948.

8

Zob. tamże, s. 89.

9

Zob. W. Borowy, Główne motywy poezji Norwida, „Zeszyty Wrocławskie” 1949, nr 1/2, s. 46.

10

Zob. I. Sławińska, O komediach Norwida, Lublin 1953, s. 161.

11

Zob. Z. Zdzisław, Poeta myśli, „Tygodnik Demokratyczny” 1967 nr 52.

12

Zob. Zofia Stefanowska, Norwid – pisarz wieku kupieckiego i przemysłowego, [w:] Literatura, komparatystyka, folklor. Księga
poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu, red. M. Bokszczanin, S. Frybes i E. Jankowski, Warszawa 1968.

13

Zob. A. Lisiecka, Norwid – poeta historii, Londyn 1973.

14

Zob. J. F. Fert, Norwid poeta dialogu, Wrocław 1982.

15

Zob. A. Merdas RSCJ, Łuk przymierza. Biblia w poezji Norwida, Lublin 1983, passim.

16

Zob. J. Fert, Poeta sumienia. Rzecz o twórczości Norwida, Lublin 1993.

17

Zob. W. Rzońca, Norwid poeta pisma. Próba dekonstrukcji dzieła, Warszawa 1995.

18

Zob. B. Kuczera-Chachulska, „Czas siły-zupełnej”. O kategorii wysiłku w poezji Norwida, Lublin 1998, passim.

19

Zob. K. Trybuś, Stary poeta. Studia o Norwidzie, Poznań 2000.

20
Zob. D. Klimanowska CSSF, Na drodze poszukiwania prawdy o człowieku – „Nieskończony” Cypriana Norwida, „Przegląd
Humanistyczny” 2001, nr 4, s. 11 przyp. 4.
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sentencjonalny” 21, „poeta milczenia” 22, „poeta smutku 23”, „poeta ruin24”
Ich treść zależy w pewnej mierze od zainteresowań i poglądów autorów, od czasu
i okoliczności, w których powstawały. Moim zamiarem jest pokazanie w Norwidzie-myślicielu,
poza jego ogólną charakterystyką, przede wszystkim tego, co wydaje mi się w jego myśli i postawie
życiowej szczególnie ważne dla naszej współczesności.
Zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu z Państwa duża część tego, o czym będę pisała,
jest znana i może być tylko ożywieniem relacji z tym bardzo niezwykłym człowiekiem. Wiem też,
jak wiele z tego, o czym tu będę mówić, było już powiedziane w pracach wyżej wymienionych,
a także w książkach i artykułach takich zasłużonych badaczy twórczości i życia Norwida, jak Jan
Błoński, ks. Antoni Dunajski, Juliusz Wiktor Gomulicki, Zdzisław Łapiński, Tadeusz Makowiecki,
Stefan Sawicki, Zbigniew Sudolski, Jacek Trznadel, Kazimierz Wyka. Są to jednak prace, do
których zaglądają głównie norwidolodzy, a moje wystąpienie skierowane jest do przedstawicieli
bardzo różnych dziedzin nauki, w niewielkiej części bliżej zainteresowanych Norwidem.

Żywy człowiek
Norwid to nieprzeciętny poeta, dramaturg, pisarz, również eseista, felietonista,
rewelacyjny autor listów. Jest to także – o czym wielu czytelników jego dzieł nie wie (lub
przynajmniej mało wie) – interesujący malarz, grafik, rytownik, akwaforcista i rzeźbiarz.25 Jego
bogata spuścizna literacka i plastyczna – poza nielicznymi juweniliami - powstawała w ciągu
30 lat trudnego życia na emigracji, po części spędzanego w skrajnym ubóstwie, cierpieniach
fizycznych i psychicznych, na które się uskarżał,26 ale które przeżywał rzeczywiście tak, jak to
jako zasadę formułował:

21
22
23

Zob. D. Plucińska, Sentencjonalność Norwida. O Vade-mecum i trylogii włoskiej, Lublin 2005, passim.
Zob. np. J. Puzynina „Milczenie” Norwida, [w:] Semantyka milczenia 2. Zbiór studiów, pod red. K. Handke, Warszawa 2002.

Zob. K. Biliński, Norwid jako poeta smutku („Aerumnarum plenus” oraz inc. „Smutną zaśpiewam pieśń”), [w:] Norwid nasz
współczesny. Materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Zakład Teorii Literatury IFP Uniwersytetu Zielonogórskiego
oraz Wojewódzka i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Kamila Norwida w dniach 22-23 października 2011 r., red. naukowa
Czesław P. Dutka, Zielona Góra 2002.

24
Zob. J. Bajko, O ruinie raz jeszcze. „Rzecz o wolności słowa”, [w:] Norwid – artysta. W 125. Rocznicę śmierci poety, pod red. K.
Trybusia, W. Ratajczaka, Z. Dambek, Poznań 2008, passim.

25
Twórczość plastyczna Norwida doczekała się wielu poważnych opracowań. Najważniejsze z nich to (w kolejności
chronologicznej): Aleksandra Melbechowska-Luty, Sztukmistrz. Twórczość artystyczna i myśl o sztuce Cypriana Norwida.
Warszawa 2001; Pniewski Dariusz, Między obrazem a słowem. Studia o poglądach estetycznych i twórczości literackiej Norwida.
Lublin 2005; Piotr Chlebowski, Romantyczna silva rerum. O Norwidowym „Albumie Orbis”. Lublin 2009; Edyta Chlebowska
Norwid sztukmistrz nieznany. Lublin 2013
26
W liście do B. Zaleskiego z r. 1875 pisał: „Jestem w długach, zmęczony – nie spotkałem nigdy zrozumienia i ocenienia u
swoich. Ile razy serce otworzyć chciałem, otwierano mi drzwi. Udawano, że cenią i poważają, a doszedłem do zniszczenia.
Znoszę kalectwo (nieznane w swych trudnościach socjalnych tym, którzy słyszą). Rzuciłem im młodość – pracę – walki –
samotność – po krańcach świata wygnanie, i myślę, że nie widzieliście mnie inaczej, jeno ze śmiechem na ustach Jestem w
długach, zmęczony – nie spotkałem nigdy zrozumienia i ocenienia u swoich. Ile razy serce otworzyć chciałem, otwierano
mi drzwi. Udawano, że cenią i poważają, a doszedłem do zniszczenia. Znoszę kalectwo (nie znane w swych trudnościach
socjalnych tym, którzy słyszą). Rzuciłem im młodość – pracę – walki – samotność – po krańcach świata wygnanie, i myślę, że
nie widzieliście mnie inaczej, jeno ze śmiechem na ustach.” (X, s. 36)
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Cierpieć nie jest to gnuśnieć, ale w znanym kierunku ze świadomością rzeczy walczyć.		
							Listy o emigrac ji, VII, s. 24
–nadając im sens, czyniąc je narzędziem walki o dobro. Nie był człowiekiem doskonałym,
miał liczne wady – jego niewątpliwy altruizm wiązał się np. ze sporą dozą egocentryzmu, a także
z przesadnie ostrym, emocjonalnym ocenianiem osób i zbiorowości;27 niejednokrotnie stosowały
się i do niego, jak do każdego z nas, znane słowa św. Pawła: „Nie czynię dobra, którego chcę, ale
czynię to zło, którego nie chcę”. (L.Rz. 7, 19) Bywał naiwny w swoich postulatach i ocenach. Zarzuca
się mu też brak pełnej konsekwencji w sądach, po części są to rozbieżności związane po prostu
z wielostronnością jego opisów i ocen (o czym dalej), po części – z w pełni wytłumaczalnymi
zmianami poglądów, systemów wartości na osi czasu – przykładem może być jego zmiana
stosunku do pojęcia ludzkości – w końcu lat 40. wyraźnie je lekceważy; pisze:
Ludzkości [...], mówię, b e z p o ś r e d n i o

jestżeś w stanie przyczynić coś, utworzyć,

za-produkować?... Żyć, mówię, dla niej jesteś zdolny? Nie! [...]
Ale to, co twórczego – ale to, co życie niecącego [...] – to, mówię, tylko przez N a r o d y
dla ludzkości, na końcu narodów świata świtającej [...]
				Odpowiedź krytykom „Listów o Emigrac ji”, VII, s. 35
Później pojęcie ludzkości uznaje poeta za ważne i zobowiązujące.28
Norwid ma swoje wady, ale jest człowiekiem o wielkiej sile przekonań opartych na
wartościach chrześcijańskich i platońskich zarazem, przekładających się – co ważne – na zdrowe
programy życia jednostek i zbiorowości. Programy te, zamykające się w ideach Prawdy, Dobra
i Piękna, a zarazem przesłania ewangelicznego, głosił z pasją i talentem w poezji, w prozie
literackiej, publicystycznej i listach. Postawy życiowe, do których poeta namawiał swoich
dziewiętnastowiecznych „ziomków”, są obecnie wysoko oceniane i promowane, zwłaszcza przez
tych z nas, którym bliski jest humanizm, a wielka część krytyki poety skierowanej na to, co się
działo z kulturą europejską i ze społeczeństwem polskim w jego czasach, okazuje się zdumiewająco
aktualna i dziś. Norwid tak pisał o tym, co należałoby zmienić w postawach i zachowaniach ludzi
XIX wieku:
27

Oto dwa przykłady jego przesadnie negatywnych i bardzo emocjonalnych ocen:

„Pan Tadeusz: ulubiony i słynny poemat narodowy polski, w którym jedyną poważną i serio figurą jest kto?… Żyd ( Jankiel).
Zresztą: awanturniki, facecjoniści, gawędziarze, pasibrzuchy, którzy jedzą, piją, grzyby zbierają i czekają, aż Francuzi
przyjdą zrobić im ojczyznę… Kobiet w tym arcytworze narodowym dwie: jedna – metresa petersburska, druga – panienka
pensjonarka, i wyrostek bez profilu wyrobionego (List do Wojciecha Cybulskiego, 1867, IX, s. 272).
„À propos: Europa jest to stara wariatka i pijaczka, która co kilka lat robi rzezie i mordy bez żadnego rezultatu ni cywilizacyjnego,
ni moralnego. Nic postawić nie umie – głupia jak but, zarozumiała, pyszna i lekkomyślna.” (List do Konstancji Górskiej, 1881,
X, 155).
28

Pisze: „ [...] ażeby z ducha się odrodzić, to trzeba się na nowo uduchownić i wyróżnić tymi znamionami, po których ducha
poznajemy, to jest zwycięstwem-świata. [...] tylko przez całość wyższą od tej, której się zaparło, powrócić w prawdzie można
do niej – to jest przez Ludzkość do Ojczyzny.[...] naród, co przestał wierzyć w siebie, coraz więcej tej wiary odzyskuje w miarę,
jak mu Ludzkość cała mówi: „Oto i tu, i owdzie, na równi ze mną zwyciężyłeś – żyjesz – wstawaj – bierz łoże twoje a chodź…”
(Zmartwychwstanie historyczne, VI, s. 614-615)
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Nie trzebaż to nam jeszcze filozofię uczłowieczyć, politykę i ekonomię uchrześcijanić, praktyki
religijne odserdecznić – choćby w nas samych? – salonowe formy uprostodusznić, a rubaszność
gminną wznieść nad poziom?! Jeszcze przecież w postępie pogwałconym lub opóźnionym, jakby
antropofagi, spychamy starców, a młodzieńcom dostępu nie dajemy, jeszcze bibułą drukowaną
zaklejamy sobie oczy, a słowa natury i liter palcem pi¬sanych Bożym czytać zaniechaliśmy.
Jeszcze ja sam widziałem, jak czcion¬kami ołowianymi strzelby nabijano na bratobójczy
okrzyk [...]. Jeszcze się pchamy, jeszcze się wałęsamy, między tą cywilizacją atradycyjną, której
wielka praktyczność jest często wielce niepoczciwa, a pomiędzy naszą ukochaną cywilizacją
tradycyjną, której wielka poczciwość jest wielce niepraktyczną, jeszcze, jednym słowem,
jesteśmy DOPIERO ludźmi XIX wieku.
						O Juliuszu Słowackim, VI, s. 418
Warty przypomnienia jest dwuzwrotkowy wiersz Omyłka, który się również odbiera,
jakby był pisany dla ludzi „DOPIERO” XX i XXI wieku:
Sukces bożkiem jest dziś – on czarnoksięstwo
Swe rozwinął jak globu kartę;
Ustąpiło mu nawet i Zwycięstwo
Starożytne – wiecznie coś warte!
*
Aż spostrzeże ten tłum u swej mogiły,
Aż obłędna ta spostrzeże zgraja:
Że – Zwycięstwo wytrzeźwia ludzkie siły,
Gdy Sukces, i owszem… rozpaja!…
						

Vade-mecum, II, 122

Norwid był teoretykiem, a zarazem utalentowanym praktykiem s ł o w a, przed którym
stawiał wysokiej miary zadania.29 Mówił o jego niezwykłej, różnorodnej w swoich przejawach
sile,30 a zarazem siłą tą w praktyce władał i po dziś dzień włada, o wiele lepiej zresztą rozumiany
dziś, niż wtedy, kiedy żył.31 Podkreślał szczególnie ważność myśli i przekazu wartości, ale nie
lekceważył też jakości formy. Pisał:

29

Pisał: „Jakiż? jest bowiem słowa c e l i arcydaieło, / Jeśli nie to? – by ludzkość wszelaką przyjęło, / A dotrzymało Boskość i
świeciło astrem, / Złagodzonym wytwornej lampy alabastrem.” (Rzecz o wolności słowa, III, s. 590)
30

M.in. w Rzeczy o wolności słowa pisał: „A kto by mi zaprzeczył doniosłości słowa, / I że nie wstaje przezeń istność narodowa,
/ Ni stworzyć to parlament, co historia zdolny, / Ten wszystko może umieć i znać – prócz, że wolny!” (III, s. 603)

31

Nie znaczy to, żeby wszystkie jego utwory były równie wysoko oceniane, także przez norwidologów uznających go za
naszego „czwartego wieszcza”. I tak np. Stefan Sawicki w artykule Norwid w świetle dekonstrukcjonizmu (w: S. Sawicki,
Wartość – sacrum – Norwid. 2. Lublin 2007, s. 260-262) stwierdza, że zarzuty niespójności stawiane twórczości Norwida
przez Wiesława Rzońcę w jego książce Norwid poeta pisma (1995) opierają się wyłącznie na interpretacji niedokończonego
poematu A Dorio ad Phrygium oraz wierszy Przeszłość i Cóś, które prof. Sawicki uważa po prostu za słabe utwory Norwida.
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Tchnąć możesz bez litery i bez jej uznania,
Ale dać nic nie zdołasz: ona rękę skłania,
Ludy chociaż mniej zdolne, choć płytkie natchnieniem,
Skoro literze wierne, zgłuszą cię swym cieniem
						Rzecz o wolności słowa, III, s. 605
Siła Norwidowej „litery” to bogactwo słownictwa, różnorodność gier słownych, ‚‚oręż
32

ironii,, a także do niedawna mało zauważana obecność komizmu i humoru.33

„Buntownik”, indywidualista, człowiek nowoczesny
Za życia jako artysta i myśliciel niedoceniany i lekceważony, nieustannie, bardzo
świadomie przekraczał konwencje swojego czasu, otaczającej go kultury (nazywanej przez niego
zawsze cywilizacją). Świadczy o tym np. to, co pisał o właściwym według niego stosunku do tak
rozumianej cywilizacji:

Aby przeto nie być cywilizacji manekinem ani w retorcie przygotowanym homunkulusem,trzebać
przecie z tej cywilizacji zdać sobie sprawę i od rana do wieczora plany jej mieć przytomne. Boć
tym tylko sposobem, realności własnej nie mając, trzeźwość obywatelska zyskuje się.		
						(O Juliuszu Słowackim, VI, s. 438)
Aby być człowiekiem ukształconym, dość zdać się na wiarę cywilizacji, którą się napotkało;
ażeby być kształcącym się, potrzeba coś z siebie dodać i nie dość już potulnej bierności. Ale żeby
być kształcącym, do źródeł wrócić należy.
[...] cywilizacja każda [...] jest względna i żadna z napotkanych nie jest ostatecznym
i tryumfalnym ludzkości.
						(O Juliuszu Słowackim, VI, s. 431-432)
Już w samym posługiwaniu się językiem „nie poddawał się” poeta (jak to określał)
„potulnej bierności” i starał się „coś od siebie dodać”, tworząc liczne neologizmy,34 lekceważąc
wskazania ówczesnej kultury języka w zakresie ortografii i interpunkcji; sprzeciwiał się normom
językowym, broniąc zapożyczeń, wyśmiewając to, co uważał za puryzm językowy (nazywany
przez niego purytanizmem). Pisał:

32
Norwidowska ironia jest od dawna przedmiotem zainteresowań norwidologów. Szczególnie ważne prace jej poświęcone
to S. Kołaczkowski, Ironia Norwida [w:] „Droga” 1933, nr 11; A. van Nieukerken, Ironiczny konceptyzm – nowoczesna polska
poezja metafizyczna w anglosaskim kontekście.. Warszawa 1998
33
Od kilkulat problematyką komizmu i humoru w twórczości Norwida zajmuje się Tomasz Korpysz. Zob.np. jego prace:
Komizm językowy w pismach Cypriana Norwida. Zarys problematyki. W: Język pisarzy jako problem lingwistyki. Red. T. Korpysz,
A. Kozłowska, Warszawa 2009, s. 245-264.
34

Oto ich przykłady: arcypotocznie, arcystyl, bezcenić, bezhonor, bystrowzroki, całopieśń, dodatkować, dwumyślnie, kroplić się,
mimowzględnie, mojżeszyć się, , nadgłowie, nadnatura, , nickolwiek, niedolotek, , niedocennie, pojedynkarz, , współśnić, wszechoko.
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Nadmienię tylko moje osobiste przekonanie, że purytanizm-języka à tout prix uważam za
rzecz śmiertelną. Wolę hellenizmy i latynizmy niż purytanizm słowiański, na którym ażeby się
ograniczyć, należałoby pierw z filozofią, z fizjologią, z historią i z polityką zerwać zupełnie,
dlatego iż s ł ó w ku temu swojskich nie ma.
			

(List do Tomasza Augusta Olizarowskiego, 1863, IX, s. 95).

Jak historia historią, nie było żadnego języka, który by bez obcowania z drugim dawał żywotne
następstwa.
				

(List do Władysława Cichorskiego, 1873, X, s. 16)

Również w swojej twórczości literackiej poeta znany jest z przekraczania ówczesnych
podziałów genologicznych, z tzw. „form poruszonych” w literaturze,35 a także z posuniętej
dalej, niż to przewidywały ówczesne prądy literackie,

uniwersalizacji i parabolizacji treści

dramatów, poematów, wierszy. Norwidolodzy tropiący przejawy nowoczesności Norwida jako
poety i myśliciela zwracają uwagę na pewną „depersonalizację podmiotu mówiącego” w jego
twórczości,36 związaną z powoływaniem się na bliskie mu myślowo autorytety (co zbliża literaturę
do nauki), a także z tworzeniem tzw. „poezji dyskusji nieustającej”, m.in. poprzez wprowadzanie
do wierszy lirycznego ty37 oraz licznych zdań pytajnych.38 Oto fragment wiersza Tymczasem,
stanowiący przykład takiej dykusji:

Cóż się już nie wracało,
Odkąd na ten świat patrzę ? –
Rzeczywistością całą
Jestże entr’acte w teatrze?
Życie – czy zgonu chwilką?
Młodość – czy dniem siwizny?
A Ojczyzna – czy tylko
Jest tragedią-ojczyzny?
						

(Vade-mecum, II, s. 41)

35

Są to dwa ważne terminy i pojęcia autorstwa Michała Głowińskiego. Zob. M. Głowiński, Ciemne alegorie Norwida, „Pamiętnik
Literacki LXXV, 1984, s. 105-114 Zob. też bardzo interesującą interpretację „form poruszonych” w dyptyku Tyrtej – Za kulisami
(z Prologiem) zawiera artykuł Grażyny Halkiewicz-Sojak p.t. Liryczne ramy dramatycznego dyptyku Norwida [w:] Liryka
Cypriana Norwida. Red. P. Chlebowski i W. Toruń, Lublin 2003, s. 257-276.
36

Zob. S. Rzepczyński, Norwid i nowoczesność (perspektywa podmiotowości) [w:] Jak czytać Norwida? Postawy badawcze, metody,
weryfikacje. Red. B. Kuczera-Chachulska i J. Trzcionka. Warszawa 2008, s. 178-179.
37

Zob. M. Głowiński, Norwidowska druga osoba [w:] O sztuce literackiej. Prace ofiarowane Czesławowi Zgorzelskiemu., Roczniki
Humanistyczne KUL, t. XIX, z. 2, Lublin 1972.

38

Zob. E.Kasperski, Problem pytań w twórczości Norwida. „Przegląd Humanistyczny” 1977, nr 6.
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Do przejawów nowoczesności Norwida zaliczana bywa również znamienna dla jego
twórczości wielokulturowość,39 która jest ważnym przejawem szerokości zainteresowań Norwida,
a także waga, jaką przykładał do dobrej międzyludzkiej komunikacji. Rozumiał ważność dialogu,
który chętniej nazywał rozmową, ważność także wtedy, kiedy partner był oponentem. W wielu
swoich utworach poetyckich, również w prozie publicystycznej i epistolarnej krytykował –
czasem bardzo emocjonalnie – brak rozumienia i odzewu na wypowiedzi ważne, mądre40 czy
to przeciętnych słuchaczy (jak w wierszu Powiedz im, że duch odbrzmiał myśli wiecznej41), czy
szlachty (do której miał stosunek szczególnie krytyczny), czy kobiet (jak m.in. w wierszu Co
jej powiedzieć42). Komedia Auto-da fé to utwór mówiący o „śmierci czytelnika”, który nie umie
nawiązać dialogu z autorem czytanej książki.43 We wstępie do Zwolona44 nazwał poeta pozorne
dialogi ludzi nie rozumiejących się na wzajem, charakterystyczne dla tego dramatu, monologiem
różnogłosym. Z drugiej strony poeta zdawał sobie sprawę z istnienia niełatwych dla człowieka
sytuacji widzenia w sobie dwóch różnych podmiotów, ujawniających się czasem w pozornych
monologach, stanowiących w rzeczywistości zapisy wewnętrznych dialogów.45

Nauczyciel „życia „na serio”
Wśród neologizmów Norwida znajduje się jeden rzadko spotykany: gramatyczny. Chodzi
o słowo serio, które prócz normalnych użyć w funkcjach przysłówka i przymiotnika ponad 30
razy pojawia się jako rzeczownik, w znaczeniu ‘poważnych spraw lub poważnego zachowania,
w tym poważnego wypowiadania się ludzkiego’. Jest to jedno z słów kluczy służących Norwidowi
do zabierania głosu na tematy szczególnie dla niego ważne. Bo według niego:

39

Zob. M. Kuziak, Poststrukturalizm i Norwid. Wstęp do wstępu [w:] Norwid i nowoczesność..., s. 187.

40

Pisał m. in.: „Miejcie trochę pokory i wyznajcie, żem nie wariat – że nie ciemno piszę, ale wy ciemno czytacie.” List do Jana
Koźmiana, VIII, s. 109.

41

Zob. II, s. 219. Interpretacja w: Czemu i jak czytać Norwida, Warszawa 1991, s. 85-105.

42

Zob. II, s. 190. Interpretacja w: Czemu i jak czytać Norwida, Warszawa 1991, s. 65-104.

43

Oto słowa Protazego, głównego bohatera tej dziwnej “komedii”: “Mówią, iż d r u k, na kształt gromu / Pędząc, zażega,
światło roznosi... druk?...może!... / Ale czytelnik, książkę przyniósłszy do domu, / kładzie się z nią w fotelu, kładzie się na łoże,
/ Stosownym nożem kartek przecina niewiele, /Śledząc, do ila autor też same ma cele? / I jeśli m y ś l i w ł a s n e znalazł, to
szczęśliwy: / I tylko w ł a s n y c h szuka m n i e m a ń ... skąd wynika, / Że to jest także pisarz, lecz pisarz leniwy / I wyręczony
... słowem, nie ma czytelnika! [...] Inny za to nie zna swych celów i kierunku, / I tylko czyta, usta schylając ku kartom, / Jak gdy
z pełnego dzbana próbuje kto trunku, / Łzom, jak śmiechowi rad jest – a jako łzom, żartom. / Temu, że nie ma celów, bezdeń
się otwiera, [...] Obadwa ... umarli ... ratunku!” (IV, s. 291)

44

W wierszowanym Wstępie do Zwolona czytamy: „Różno-głosego dotąd monologu / Na żadnej jeszcze scenie nie wididziano
/ A przeto staję z objaśnieniem w progu / I przepowiadam rzeczy, jak się staną. / I głoszę – wszystkim – o tej awanturze /
Na dyjalogu zmienioną ruchomość, / Gdzie huczeć będą, jak przelotne burze, / Lud,, urzędnicy, dwór i Król Jegomość, /
A wszystko słowem prędkim – bo pisano / Przy łunach, które tu i owdzie błysły: [...]Jakoż nie dramat serc i głosów wielu, [...]
Ni monologu jest to czarna grota, / Gdzie myśl jak Kain brnie lub Iskariota:/ Lecz raczej (ucha niech to nie skaléczy) / Tłum
pustek – ciszy wrzawa samotniczéj.” (IV, s. 31-32).
45

„Mam w naturze, iż każde zjawisko napotkane przypomina mi zaraz odpowiednią mu sprzeczność, i ta ironia jest
duchowi mojemu tak jako Mefistofeles Faustowi towarzysząca. Każdą rzecz piękną skoro spotkam, przypomina mi się
zaraz szkaradność jej przeciwna – i odwrotnie. Zali to Czyściec jest albo Piekła zawianie? – nie wiem.” (List do Michaliny
z Dziekońskich Zaleskiej, IX s. 61).
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Ilekroć się inicjatywy nie uzna, tylekroć żadne przedsięwzięcie ciągu mieć nie może i odpowiedzialność znika.
A gdzie nie ma ciągu i odpowiedzialności, tam nie ma serio – a gdzie nie ma serio, tam jest nieszczęście.
				

(List do Józefa Bohdana Zaleskiego, IX, s. 395).

W eseju Znicestwienie narodu autor pisze:
[...] gdyby tragedia była serio, tedy miałaby tylko sam ciąg i rozwój (albowiem serio jest to właśnie sam ciąg
i rozwój [...]
Ani tragedia, ani komedia nie stanowią wcale żywiołów serio – te [tj.żywioły serio] nie wrażeń, lecz
sumienia dotyczą [...]

							

(VII, s. 90)

Jak widać, postulowane przez poetę s e r i o wiąże się z kolejnym nie mniej ważnym
dla niego pojęciem c i ą g u, obejmującym należące do przeszłości momenty zbiorowych lub
jednostkowych ludzkich zachowań godnych uznania z punktu widzenia moralności. Człowiek
traktujący życie na serio powinien się poczuwać zdaniem Norwida do stawania się kolejnym
ogniwem tak pojętego ciągu historii swego narodu. To każe mu słuchać głosu s u m i e n i a 46,
a tym samym być na różne sposoby aktywnym w służbie człowieka i społeczności,47 to stanowi
o przewadze o b o w i ą z k ó w

48

nad p r a w a m i w jego spojrzeniu na życie człowieka.

Norwidowski człowiek; jego moralność i wiara
S e r i o, c i ą g, s u m i e n i e i o b o w i ą z e k wprowadzają nas do kręgu moralności,
która stanowi dla poety jeden z najważniejszych problemów życia jednostek i zbiorowości.
Wszystko zaczyna się od człowieka,49 jego osobowość jest kluczowa dla jego własnego losu, ale też
z kolei osobowości poszczególnych jednostek decydują o tym, jak kształtują się losy narodów i całej
46
Oto poświęcone sumieniu słowa Wiesława w Promethidionie: „[...] nie wiem, za co słowo to: sumienie,/ Miałby dotykać kto z
was ostracyzmem... / I owszem, toć jest urzeczywistnienie / Najdoskonalsze, i może jedyne, / I owszem, brylant to jest, który
wagą / Przecieka, prując powierzchowną glinę, / I owszem, prawda to, z swą piersią nagą!” (III, s. 452)
47

W roli synonimu tak rozumianej aktywności pojawia się też w twórczości Norwida życie. W Odpowiedzi krytykom „Listów
o emigracji” poeta pisze: „Życie – jest to p r z y t o m n o ś ć [tj. żywe uczesniczenie w tym, co się w danym środowisku
dzieje], a przytomność – o b e c n oś ć, a obecność jest j a w n o ś ć, z której rośnie s u m i e n i e, więc moc, więc krzepkość
wielo-woli...” (1849, VII, s. 39). Z negatywnie ocenianym brakiem aktywności, biernością łączy też Norwid indyferentyzm i
obojętność. Ostre potępienie bierności widzów walk gladiatorów pada z ust Spartakusa: “Siedliście, głazy, w głazów kole, / Aż
mchu porośnie na was sierć: / [...] – Siedliście, głazy, w głazów kole, / Całe już życie wasze – śmierć!” (I, s. 286)

48

Jednym z tych ważnych obowiązków jest dbanie o Ojczyznę (...), a szczególnie „uprawianie” jej wolności:
„Nie ma mienia bez sumienia:
Na każdej zagrodzie
Ciążą długi uprawienia
Wolności w narodzie.”
- jak czytamy w Pieśni społecznej cztery stron. (III, s. 352).
49

Szczególnie warte przypomnienia spośród definicji i fraz poetyckich dotyczących człowieka (zebranych w pracy Tomasza
Korpysza p.t. Definicje poetyckie Norwida, Lublin 2009) są – charakterystyczne dla Norwida – antynomiczne; np. definicja z
wiersza Deotymie. Odpowiedź:”Pani raczyłaś wspomnieć mnie: człowieka, / Pył marny i rzecz-Bożą” (I, s. 287) i fraza ze wstępu
do Rzeczy o wolności słowa: „Nie inaczej z Człowiekiem: gdy nań kto poziera, / Jak on jest, i purpurę mu królewską zdziera, /
Oglądając go lichym od stopy do powiek, / Jak pyłu garść rwanego wiatrem... / ...cóż... tam... człowiek?! Ale pył ów, odniesion
harmonii stworzenia, / Kiedy atomem swoim w gwiazdę się zamienia, / I wielka rzecz stąd rośnie: co godzina, co wiek, / Co
Era - to mówimy wtedy: / ...oto Człowiek!” (III, s. 64).
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ludzkości. Norwid zdaje sobie sprawę ze złożoności problemów moralnych we współczesnym mu
(a przecież i nam) świecie:

Chrześcijańska moralność pozostała na stanowisku swoim pierwszym… a tymczasem
społeczność chrześcijańska i cywilizacja dodały: I. bogactwo; II. przemysł-ostentację; III. gwałty
przyśpieszeń mechanicznych; IV. jawność etc. Skoro zaś objęło się tyle żywiołów pierwotnemu
ustrojowi chrześcijańskiego ciała obcych, MORALNOŚĆ… czy stosownie rozszerzyła się?? Czy
w moralność-społeczną ona rozrosła się?
				

(List do Augusta Cieszkowskiego, 1871, IX, s. 478)

Poeta zwraca uwagę na ważność pracy człowieka ukierunkowanej na dojrzewanie
własne i dojrzewanie innych, na kształtowanie sumień50 i charakterów; na to np., czy jednostki
i zbiorowości będą rozumiały istotność prawdy,51 przede wszystkim w jej sensie etycznym, czy będą
właściwie reagować na jej przeciwieństwa, w postaci zagrażającego człowiekowi i społeczeństwom
fałszu, kłamstwa;52 czy będą też rozumiały ważność prawdy w sensie epistemicznym, prawdy po
części opartej na wiedzy, po części – w jej sensie transcendentnym – na wierze, o treści nie
w pełni jasnej, „przybliżonej” (ale umacnianej przesłaniem Ewangelii i siłą intuicji). Ważne słowa
Norwida dotyczące naszych możliwości poznawczych padają w eseju Milczenie:
„Zaś co do działania przez przybliżenie (approximative), te – wydawa mi się być najwłaściwiej
doniosłym atrybutem ducha ludzkiego. Nie wiem, zaprawdę, czyli jest jaka forma działalności umysłowej
odpowiedniejsza położeniu naszemu, jak przybliżenie! Jesteśmy w każdym zmyśle i rozmyśle naszym
otoczeni kryształem przezroczystym, ale uobłędniającym poglądy nasze. [...].można by nawet rzec, iż
działanie przez przybliżenie nie jest dla nas przypadkiem, lecz podbitym sobie warunkiem”.
							

(VI, s. 226-227)

50

Pisze: “Już wcale zapomnieli, / Że są śmiertelni, nie żadni anieli, / I że nie tylko obuwie, odzienie / Lub drogi-bite kształcą
się ustawnie, / Lecz że się przecież kształci i Sumienie – / Jak wszystko!… (chociaż dziś to brzmi zabawnie)… (Dziennik
warszawski, 1865, I, s. 391).

51

W liście do Marii Trębickiej z 1853 r. poeta tak pisze o ważności, a zarazem złożoności p r a w d y:
Prawda nie jest nigdy tu w całości swojej objęta wiedzą i myślą albo samym uczuciem – prawda jednak nie-cała nie jest
prawdą i dlatego tu, to jest na tym planecie, prawda tylko myślą, uczuciem i życiem razem może być objęta – stąd dla samej
prawdy trzeba momentu materialnego. (VIII, s. 196).
52

Poeta w Rzeczy o wolności słowa zakłamaniu, które nazywa serio-fałszywym, i jego oddziaływaniu na społeczeństwo poświęca
taką oto metaforę poetycką:
[...] gdy byłem w Neptuno, gdzie łaźnie Nerona
Wypłukuje z wiszarów fala zapieniona,
Bijąc w takt nieustannie, i z wielkim spokojem
Obłamuje mozaiki, i ciska jak swojem
Różnobarwnymi głazy – i ciągle je ślini
Pianą – i zaokrągla, i równymi czyni…
			
[...]
:O! pomyśliłem wtedy, że fałszywe-serio
Ruchem tych fal, że kolor morza jest liberią,
I że to społeczeństwo jakieś niewolnicze
Bawi się tu – więc czyni, co się jego tycze [...]
		
III, 1869, s. 598
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Poecie zależy na chrześcijaństwie otwartym,53 wyraźnie ekumenicznym – wyrazem tego jest m.in.
wiersz Do emira Abd el Kadera w Damaszku, w którym czytamy:
Współczesnym zacnym oddać cześć,
To jakby cześć Bożej prawicy;
I sercem dobrą przyjąć wieść,
To jakby duch – łonem Dziewicy.

Więc hołd, Emirze , przyjm daleki,
Któryś jak puklerz Boży jest;
Niech łzy sieroty, łzy kaleki,
ZabłysnąTobie, jakby chrzest.

Zależy też Norwidowi na chrześcijaństwie w pewnym sensie demokratycznym, dopuszczającym
wewnętrzną krytykę sposobu relizacji zasad ewangelicznych przez członków Kościoła.54
Poruszającym przykładem Norwidowej realizacji chrześcijańskiej miłości bliźniego i dbałości
o życie społeczne Polaków było tworzenie przez poetę projektów różnego typu stowarzyszeń
charytatywnych i instytucji w różny sposób upominających się o „uszanowanie człowieka”,
jak to formułował w jednym ze swoich dziesięciu projektów.55 Smutne jest to, że żadna z tych
obywatelskich inicjatyw nie została przez społeczności podjęta i zrealizowana.

O zadaniach sztuki, szczególnie poezji
O szczytnych zadaniach sztuki w życiu narodu pisze poeta w wierszowanym wstępie
do Promethidiona:
53

Oto jeden z licznych przykładów tej „po Norwidowemu” rozumianej otwartości: „Gdybym kąt ziemi miał,, postawiłbym
gdzie kamienne pro-Christo, na którego bazie zapisywałyby się wszystkiego narodu nazwy szlachetnych przyjaciół [...] i nawet
przyznano by mi, że o tym pamiętałem, z tej przyczyny, iż wdzięczność jest to chrześcijański promień przed chrześcijaństwa
przyjściem już świtający. Horacy Delaroche VI, s52-53).
54

W liście do Augusta Cieszkowskiego z 1850 r. poeta tak pisze o sobie: „[...] gdybym dziś zakonnikiem stał się, - jutro herezję
zrobiłbym – [...] Kościół, który na Anglię nie przez boleść irlandzką – a na Rosję nie przez boleśćpolską działa – nie obowiązuje
mię w swej akcji i, o ile jest w tej akcji, zginie za niewiele już czasów, bo apostolstwo nie jest dyplomacją i kuglarstwem, i
kabalistyką, ale proroctwem szczerym.” (VIII, s. 110-111)

55

Oto wykaz tych Norwidowskich projektów różnorodnej społecznej działalności:
- Towarzystwa Przyjaciół Pracy (1850–51)
- Towarzystwo Wstrzemięźliwości w obliczu kar cielesnych (1862) – dotyczyło także powstrzymywania ludu wobec wódki
- Szpital dla rannych Polaków i Rosjan (1863)
- Kongres, który oceniałby postępowanie wobec pobitych (1863)
- Towarzystwo Syberyjskie (1866; służące dokumentacji cierpień Polaków na przestrzeni od Morza Białego do Czarnego)
- Publiczne postulaty Norwida (1873): 1. centralizacja w naturalnych jej granicach (ponadpartyjna reprezentacja
wychodźstwa), 2. stworzenie banku pożyczalnego dla pracujących, 3. stworzenie dziennika na potrzebach
społecznych uzasadnionego
- Towarzystwo Uszanowania Człowieka (1875)
- Towarzystwo Biblijno-Artystyczne (1879; miało na celu stworzenie artystycznie ilustrowanej Biblii).
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O! sztuko – Wiecznej tęczo Jeruzalem,
Tyś jest przymierza łukiem – po potopach
Historii - tobie gdy ofiary palem,
Wraz się jagnięta pasą na okopach...

Ty - wtedy skrzydła roztaczasz złocone,
W świątyni Pańskiej oknach, szyb kolorem,
Jakby litanie cicho skrysztalone,
Co na Aniołów czekają wieczorem.
Tak jesteś - czasu ciszy; czasu burzy
Ty się zamieniasz w ton - czekasz w trybunie,
Aż się sumienie kształtem wymarmurzy,

Podniesie czoło - i fałsz w proch aż runie!
Tak jesteś - czasu burzy; czasu gromu
Tyś bohaterstwa bezwiednym rumieńcem,
Z orłami hufce prowadzisz do domu
I nad grobowcem, biała, stajesz z wieńcem...

Szczególnie istotną dla Norwida dziedziną sztuki jest oczywiście poezja, jej poświęca on
najwięcej swoich wypowiedzi, zarówno poetyckich, jak i prozatorskich. Przede wszystkim należy
przypomnieć jego pod koniec życia wypowiedziane słowa z wiersza Do Bronisława Z.:56
„Co piszę?” – mnie pytałeś; oto list ten piszę do Ciebie –
Zaś nie powiedz, iż drobną szlę Ci dań – tylko poezję!
Tę, która bez złota uboga jest – lecz złoto bez niej,
Powiadam Ci, zaprawdę jest n ę d z ą-n ę d z...
Zniknie i przepełznie 57 obfitość rozmaita,
Skarby i siły przewieją, ogóły całe zadrżą,
Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
Umiejętność nawet bez dwóch onych zblednieje w papier,
Tak niebłahą są dwójcą te siostry dwie!
							

56

tj. do Bronisława Zaleskiego, najbliższego w tym czasie przyjaciela Norwida.

57

tj. ‘przestanie istnieć, zginie’.
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II, s. 238

Pięć końcowych, ogólnie znanych wersów tej strofy – to myśli mogące dziwić uznaniem
dobroci i poezji za najważniejsze wartości tych wszystkich, którzy słabo znają poglądy Norwida
i na poezję, i na dobroć, a sami jako istotnej wartości nie traktują zwłaszcza pierwszej z nich.
Mogą też budzić sprzeciw tych, którzy stawiają na naukę jako główną dżwignię postępu. Ale na
pewno myśli te warte są głębszej refleksji...
Mniej znane są słowa – także dla wielu kontrowersyjne – o tym, że złoto bez poezji
„naprawdę jest nędzą z nędz”. Jest to niewątpliwie przesadne określenie, ale jedocześnie przejaw
tego, jak wysoko oceniał Norwid poezję. Taka ocena wiązała się z przymiotami, jakie poeta
„prawdziwej poezji” przypisywał.
Zarówno wstęp do Vade-mecum, jak i liczne uzupełniające go uwagi, rozsiane po całej
twórczości Norwida, zawierają szereg postulatów wobec „nowej epoki poezji”, którą poeta chciał
zapoczątkować swoim cyklem wierszy o znamiennym tytule, tłumaczącym się jako „Pójdź ze mną”.58
Jego zdaniem należałoby ograniczyć malarską opisowość „pieśni natury”, charakterystyczną dla
części poezji romantycznej (co sam czynił w wierszach swojego przełomowego cyklu – i nie
tylko w nich), ograniczyć też tematykę związaną z fantazją i marzeniami, przejść do „pieśni
historii”, a tym samym skupić się na problemach dla wszystkich ważnych, należących do ludzkiej
rzeczywistości, na prawdzie o niej. Negatywną ocenę poezji natury, chcącej zagłuszyć „grom
prawdy walnej” można znaleźć w ironicznym fragmencie wiersza Rymy dorywcze:
Niech dziwowłose Partenopy 59
I rozkoszne małe dzieweczki
Pod swoje pląsające stopy
Zgarniają muszle i kwiateczki;

Niech rym cenią, ile on chwalny?!
Ile wiejący błogą wonią...
By zagłuszyć grom prawdy walnéj,60
Niech w dzwoneczki fiołków dzwonią.
							

II, s. 238

„Pieśń a praktyczność – jedno, / Zaręczone jak mąż i dziewka w obliczu wieczności”
– pisał poeta w Promethidionie. Domagał się łączenia tego, co materialne, z tym, co duchowe,
a dostrzegał realizację tego postulatu w poezji ludowej, nazywanej przez niego „pieśnią gminną”,
58
Można przypuszczać, że słowa Vade-mecum nie tylko zachęcają do pójścia za myślą autora, ale też nawiązują do
legendarnego spotkania św.Piotra z Chrystusem u wrót Rzymu.
59

Parthenope gr. ‘dziewicza’ – pierwotna nazwa Neapolu (jako kolonii greckiej). Neapol bardzo wcześnie stał się znany jako
miejsce zabaw, (ludowej) muzyki, tańców. Norwidowe „dziwowłose Partenopy” to zapewne dziewczęta śpiewające znane,
wesołe neapolitańskie piosenki.

60

tj.: ‘uniwersalnej; istotnej’.
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poezji, która, jak o tym pisze w wierszu Kolebka pieśni (Pwsz II 114), „wszczęła się jakby z dna
uspokojonej na skróś głębi”.
Mottem do Rzeczy o walności słowa jest charakterystyczna dla Norwida myśl dotycząca
tematyki poezji:
Są, którzy uczą, iż dla poezji trzeba przedmiotów, które nie byłyby suche i niewdzięczne... Poezja ta, co ażeby
była poezją, potrzebuje przedmiotów niesuchych... i czeka na wdzięczne, nie należy do mojej kompetencji.
							

(III, s. 557)

Zgodnie z treścią tego motta, a także zapowiedzią przełomu w polskiej poezji ze wstępu
do Vade-mecum, pierwszą pieśń Rzeczy o wolności słowa kończy poeta ironiczną po części strofą:
Poprzednicy!... poeci! – pisarze wymowni –
Ośpiewali już wszelki wdzięk ojczystej ziemi,
Źródło każde, i brzozę z włosy zielonemi,
Wszelaką stokroć polną, każdy liść stokroci,
Tęczę – rosę – i promień zorzy, co je złoci:
Tak, że mnie nie zostało... jedno mieć na pieczy
Prosty, spólny interes pospolitej... rzeczy.61
							

(III, s. 566)

Rzecz o wolności słowa wyraźnie realizuje tę i inne, wcześniejsze zapowiedzi poety –
poświęcona jest w całości „prawdom walnym” człowieka i społeczności, jest też w dużej części
„pieśnią historii”, historii s ł o w a.
Swoją ”chwilę krytyczną” poezji polskiej łączy też Norwid z brakiem w poezji
poprzedników zainteresowania problematyką m o r a l n ą – tj. tym, co jego zdaniem powinno
należeć do obowiązków zarówno jednostek, jak i zbiorowości ludzkich. Czytamy o tym m.in. we
wzmiankowanym już wstępie do Vade-mecum:
Wielcy i słynni poprzednicy moi, zaiste, że jeżeli nie więcej, niż mogli, dopełnili wszystkiego, co można było.
Wszelako: szkoła ta, cechująca się rozjaśnianiem i wyrokowaniem o szerokich historycznych sytuacjach lub
o prawach narodu, nie miała zapewne dosyć czasu, aby w utworach jej strona obowiązków, strona moralna,
znaczne zajmowała miejsce... W ogóle literatury naszej moralności zbyt szczupłym są zastępem dlatego,
że położenie narodu daje więcej folgi głosom o prawa... wołającym niźli zajmującym się obowiązkami.
							

(II, s. 9-10)

Tak promowana przez Norwida moralistyka jest w większości jego tekstów, zwłaszcza
w ich części literackiej, przekazem bardzo przemyślanym, podawanym w parabolach, dialogach,
61

Pospolita rzecz oznacza tu ‘wspólną sprawę’, a właściwie raczej ‘wspólne sprawy, punkty zainteresowań społeczeństwa’.
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ustami pozytywnych lub negatywnych bohaterów, często z udziałem ironii, metafor, porównań,
paradoksów, puent. Także w moralistyce zawartej w prozie epistolarnej i publicystycznej można
znaleźć wiele wypowiedzi zarówno mądrych, jak i świetnie sformułowanych, stanowiących dziś
tzw. skrzydlate słowa, często cytowane, jak np. te o ojczyźnie jako zbiorowym obowiązku czy
też cierpieniu, które nie ma być gnuśnością, ale walką. Do samego Norwida stosują się słowa
o „prawdziwej poezji” ze wstępu do Rzeczy o wolności słowa, poezji, która
była, jest i będzie poniekąd inicjacją dlatego, że może we dwóch wierszach skreślić całą epokę, a obraz
i pomnik zbliżyć jednym wyrażeniem. Starożytni tę po szczególe62 formę wiersza zwali „wierszami złotymi”.
							

(III, s. 560)

Wolność i niewola w myśli Norwida
Bardzo istotne w ogólnym Norwidowym myśleniu o człowieczeństwie jest dostrzeganie
wagi tego, czym jest ludzka wolność – i niewola. Wypowiedzi im poświęcone, podobnie jak te,
poświęcone prawdzie, ukazują głębię i wielostronność myśli Norwida skupionej na ważnych dla
niego słowach. Np.:

Człowiek, ażeby pod otaczającymi go warunkami wolnym był, musi mieć za co żyć i za co
umierać.
					

(Zmartwychwstanie...VI, s. 610)

Nie mogę tu albowiem zapomnieć wzoru Sokratesa, który obrażenie od kajdan wytłoczone
na nodze uważał za treść i za przykład, popierający rzecz o bólu i stosunku bólu do żywota,
panując wyraźnie tym sposobem nad fatalnością położenia, owszem, rosnąc w wolności nie do
pokonania pewnej siebie.
				

		

(Niewola, III, s. 366)

Charakterystyczne jest poświęcanie przez poetę uwagi zarówno wartościom pozytywnym
(i ich promowanie), jak i ich przeciwieństwom (wraz ze zdecydowanym ich piętnowaniem) Poeta
dostrzega przy tym wieloznaczności ich wszystkich, ich uzależnienia przyczynowe, sytuacyjne,
kulturowe, ich wpływ nie tylko na życie społeczne, ale także na stany psychiczne jednostek.63
W mojej wypowiedzi dotyczącej wolności i niewoli z konieczności ograniczę się do
zwrócenia uwagi tylko na to, co w myśli Norwida o nich szczególnie uderzające, a zarazem
powiązane z fundamentami jego filozofii życiowej: w dużej części Norwidowskich użyć oba te
wyrazy odnoszą się do człowieka lub do powiązania wolności indywidualnej z wolnością społeczną
czy też narodową. W przypisie do jednego z fragmentów poematu Niewola czytamy:
62

Tj. ‘szczególną’ (formę wiersza).

63

Całe słownictwo Norwida związane z pojęciami wolności i niewoli z obszernymi komentarzami zawiera 4. zeszyt
tematyczny serii( wydawanej przez Pracownię Słownika Języka Norwida), autorstwa Tomasza Korpysza i Jadwigi Puzyniny,
p.t. Wolność i niewola w pismach Cypriana Norwida, Warszawa 1998.
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CW tym polskim, w tym słowiańskim wolności pojęciu wolność pojedyncza i społeczna (a więc
postęp pojedynczy i społeczny) tak się wzajem warują, iż nie można stanowczo rzeczy tych
dzielić, nie rozdzieliwszy ciała z duszą, czyli pierwej śmierci nie zadawszy.
							

(III, s. 383)

To, na co poeta szczególnie zwraca uwagę, to związek określanych przez te słowa
pojęć z celami, jakie człowiek sobie stawia; w poemacie Niewola czytamy: „Bo wolność? ... jest to
celem przetrwanie / Doczesnej formy. Oto wyzwolenie!” (1850, III, 377), a także: „Niewola – jest to
formy postawienie / Na miejsce celu – Oto uciśnienie!” (1850, III, 376). Formą, o której tu mowa,
jest według Norwida wszystko to, co ogranicza lub krępuje człowieka, społeczeństwo i naród
w ich podporządkowanym dobru moralnemu życiu, myśleniu, postawach. Ograniczenia te mogą
pochodzić z zewnątrz, stanowić różne rodzaje przemocy ludzkiej i instytucjonalnej, ale także
po prostu formę językową traktowaną jako ważniejsza od treści. Mogą one stanowić również
zniewolenie wewnętrzne człowieka lub całych społeczności, mieć postać nałogu czy też zbytniego
ulegania wartościom hedonistycznym,64 czasem niedorastania do postulowanego przez Norwida
heroizmu życiowego. A c e l e m – może być któraś z wysokich wartości duchowych, uzdalniająca
do przezwyciężania różnego rodzaju tak pojętych form. Warty uwagi jest fragment Quidama,
nawiązujący do pięknej przypowieści ewangelicznej:

Domy na p i a s k u lekkim budowane / Powodzi pluskiem odjęte są oku; / Tylko gdzie
s k a ł a podtrzymuje ścianę, / Nad mętnej fali trwają szaleństwami. /Podobnież z ludźmi
i społeczeństwami!
							

(1857, III, s. 204)

Jednakże obok troski o wolność jednostki, społeczeństwa, narodu są też w pismach
Norwida

wypowiedzi ukazujące tragiczne konsekwencje ich poddawania się zniewoleniu,65

a także niewłaściwego rozumienia tego, czym jest wolność.66 Była o nich mowa wyżej (por.
przypisy 47 i 52)

64

Warto przypomnieć w związku z tym rodzajem Norwidowego „zniewolenia” dwie strofy wiersza Syberie:
Pod-biegunowi! na dziejów-odłogu,
Gdzie całe dnie,
Niebo się zdaje przypominać Bogu:
„Zimno i mnie!...”
Wrócicież kiedy? – i którzy? i jacy?
Z śmiertelnych prób,
W drugą Syberię: pieniędzy i pracy,
Gdzie wolnym grób.

65

Mocne słowa dotyczące ludzkiego zniewolenia zawiera fragment Rzeczy o wolności slowa: „I spomniałem to Serio-fałszywe
okrutne! / Gdy ludzie prawdę widząc, czczą kłamstwo wierutne; / Niewolniki tych, którzy dzierżą, i zgnębionych, / Stworzyć
nic nie śmiejący, pyły form stworzonych, / Służebni zawsze – zawsze żadni – czy ich słowo / Przeczy? lub twierdzi, równie
krągłe jednakowo”. Rzecz... III, s. 599.

66

Norwid pisze: „Wiek [XVIII] w materialnej wiedzy biegły, obcy całości moralnej. (…) Umiejętność s-pyszniała wraca do
błędów azjackich – pojęcie wolności dzikie i bezcałe.” (Notatki z historii, VII 356).
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Ważne myśli Norwida o narodzie, państwie i historii
Dla Norwida bardzo charakterystyczny jest w różny sposób przejawiający się
socjocentryzm, postawa i dziś tak bardzo pożądana. Znajduje ona wyraz m.in. w bardzo
pozytywnie nacechowanym pojęciu narodu, stanowiącego w myśli Norwida organiczną całość,
obejmującą również przeszłość historyczną, w pojęciu utożsamianym z ojczyzną jako „moralnym
zjednoczeniem.” Warte dłuższego cytatu są piękne słowa o narodzie i ojczyźnie należące do
przemówienia poety wygłoszonego na jubileuszu Powstania Listopadowego w Brukseli, w r. 1846:

[...] N a r ó d – Ziomkowie! – jest to najstarszy po Kościele obywatel na świecie: ramiona jego
kolosalne jako dęby litewskie, a czoło jego w chmurze ognia – wszystkie dziadów pancerze
są jako łuszczki zbroi jego, tak szerokie ma piersi!... A każde prawe serce polskie jest jednym
pulsu uderzeniem tej zbiorowej osoby. Głosem tego Narodu jest harmonia ojczysta, mieczem –
jedność i zgoda, celem - p r a w d a. On idzie przez krew, popiół, przez rozczarowanie i przez
s ł o w o – przez milczenie pokory i to, co D z i s i a j się nazywa.
[...] Bo Ojczyzna – Ziomkowie – jest to moralne zjednoczenie, bez którego partyj nawet nie
ma, bez którego partie są jak b a n d y lub koczowiska polemiczne, których ogniem niezgoda,
a rzeczywistością dym wyrazów.
[...] Rodacy! Nikt zapewne temu uczuciu ojczystości tak wiele krwi i potu, i łez tak wiele nie
poświęcił, jako nasze pradziady. W tej to skarbonce ich domowej wiele się już grosza uzbierało –
czyliż przeto ją rozbić o pierwszy lepszy sprzęt n i e p o l s k i dla wykwintności kształtów jego?
							

(VII, s. 7-8)

Słowa te były w guncie rzeczy także dla współczesności Norwida

bardziej piękną

idealizacją i postulatami niż opisem stanu faktycznego, zachowują one jednak i na dziś i swoje
piękno, i swoją wagę postulatywną dla obywateli-patriotów oraz tych, których rozwój duchowy
ku (oświeconemu) patriotyzmowi zmierza.
Ważne jako polemiczne wobec współczesnego nacjonalizmu są wypowiedzi poety
podkreślające istnienie w każdym narodzie elementów nie tylko różniących, ale też łączących go
(i to w jego części opisywanej przez poetę jako górna) z innymi narodami.67
Prof. Stefan Sawicki w artykule p.t. Norwid – od strony prawnuków pisze:68
„Żarliwa polskość Norwida, chłoszcząca równocześnie każdy zwyrodniały patriotyzm, kazdy
przejaw zaściankowości narodowej, postulująca kulturę, która byłaby syntezą rodzimych
osiągnięć i europejskich tradycji, może dziś przekonywać tych, którzy rozumiejąc wartość
67

W Znicestwieniu narodu czytamy: „Jeżeli powiedziało się, iż naród składa się nie tylko z tego, co wyróżnia go od innych, lecz
i z tego, co go z innymi łączy, to powiedziało się zarazem, iż ta połączalności siła nie jest wcale żadnym ustępstwem, a tym
mniej uszczerbkiem, ale owszem przymiotem zupełności charakteru i własnością dodatnią”. (VII, s. 86).

68

Zob.: Norwid bezdomny. W 180 rocznicę urodzin poety.. Red. J Kopciński.Warszawa 2002, s. 32-33.
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powstającej wspólnoty europejskiej, dbają o to, aby w jej ramach ocalić narodową odrębność. Ten
europejski horyzont, również zresztą krytycznie oceniany, poszerza poeta stale o ogólnoludzki
wymiar. [...] Warto o tym pamiętać, wydaje się bowiem, że Norwid – jak żaden inny polski
pisarz – mógłby być patronem naszej obecności w Europie i świecie.
Norwidowskie negatywne oceny państwa tłumaczą się porozbiorową sytuacją Polski,
której przyszło poecie doświadczać. Jednocześnie jednak zdaje on sobie sprawę z potrzeby
nadawania przez państwo narodowi bytu politycznego, z tym, by władze państwowe były
kształtowane zgodnie z wolą narodu, a nie byt narodu zgodnie z wolą tych władz, spośród których
szczególnym jego zainteresowaniem cieszy się parlament.
W poświęconym parlamentowi fragmencie Przyczynka do Rzeczy o wolności słowa czytamy
„Tylko Bóg i parlamentarny system Europę dzisiejszą ocalić potrafią od upadku w antycywilizacyjny kataklizm.”
							

(VII, s. 84)

Wysoka ocena misji „słowa parlamentarnego” wiąże się zarazem z (jakże dziś aktualnymi!)
wątpliwościami Norwida co do jego (m.in.) jakości. W Rzeczy o wolności słowa poeta pisze:
Cóż słowo to parlamentarne
Spełnić ma… wielkie słowo – społecznie-ofiarne,
Trwające jak świątynia niewidzialna w tłumie;
Co? brak jemu, gdy Ludzkość się już łączyć umie
I mogłaby nieledwie chórem zabrzmieć tkliwie:
Prawda!... ależ czy umie RÓŻNIĆ się godziwie?
							

(III, s. 589-590)

A w Lekcjach O Juliuszu Słowackim czytamy:
„Żaden rzymski patrycjusz nie napisał dwunastu tomów o p a t r i o t y z m i e, bo to jest
rzecz nieprzyzwoita. Rozgadaniem albowiem takim można ucodziennić i na bok usunąć nie
tylko przyjaźń, miłość, ale same nawet słowa wolność i ojczyzna… I nie tylko, mówię, prawdy
Boże można usunąć za kulisy, ale i sejm, gdy się w dystrybucji i formach słowa u p r y w a t n i ,
można odesłać do domów [...] Nie o obskurantyzmie ja tu mówię, ale o onkcji,69 która jest
nerwem prawdy i bez której prawda nie może żyć.”
							(VI, s. 428)

69

Onkcja to galicyzm Norwida, tu w znaczeniu ‘powagi w traktowaniu tego, o czym się mówi’.
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Wiele uwagi poświęca Norwid historii. O tym, jaki historia ma przebieg, decyduje, jak powiada,
„człowieczość”. Pisze m. in.:
Przedwieczny wszędzie jest – dlaczegóż nie miałby być w historii? Owóż jest On w historii przez
człowieka, tak jak w historii każdego człowieka jest przez siebie, przez Boga-człowieka – przez
Chrystusa. (…) Bo Przedwieczny w człowieku przez się działa, ale w historii przez człowieczość
					

(Listy o emigrac ji, VII 28).

Historia powinna wiązać się ze stałym postępem w sferze moralności, poetę martwią
czasy zastoju, czasy „bezhistoryczne”. Jakość z a p i s u historii uzależnia Norwid od wiedzy
i sumienia historyka. Domaga się przy tym (m.in. w wierszu Historyk) ukazywania przeżyć
poszczególnych ludzi, zainteresowania „historią ukrytą”, zindywidualizowaną. Pisze:
Wiele jest – gdy kto pomierzył stary cmentarz
Albo i genealogiczny-dąb;
Wiele – jeśli inwentarz
Skreślił – zajrzał Epokom w głąb
I upostaciował opis…
*
Ale – jeśli on w starca, w męża, w kobietę
Powrócił strach ów, z jakim dziad ich drżał,
Patrząc na pierwszego kometę,
Gdy po pierwszy raz nad globem stał:
……………………. to – Dziejopis!
						 (Historyk, II 134)
Temu Norwidowemu dziejopisarstwu odpowiada – bardziej niż współczesna amerykańska
psychohistoria70– nasze dzisiejsze zainteresowanie pamiętnikarstwem i biografizmem, zwłaszcza
w stosunku do bliskich czasowo obszarów historii.

Norwidowski r o z u m w służbie wartości
Jest rzeczą ogólnie znaną, że Norwid był konserwatystą i patriotą. Natomiast może nie
dość znaną, że domagał się konserwatyzmu oświeconego i patriotyzmu dobrze zorganizowanego
– te dopiero stanowiły dla niego pozytywne całości. Poeta pisze:

70
Mało znana w Europie psychohistoria amerykańska, początkowo silnie związana z psychoanalizą, obecnie wyraźniej
interdyscyplinarna , koncentruje się bardziej .na zjawiskach masowych niż na indywidualnych bibliografiach. Zob. Psyche i
Klio. Historia w oczach psychohistoryków. Wybór, przekład i wstęp Tomasz Pawelec. Lublin 2002.
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„ [...] można powaśnić naród z własną przeszłością jego i można go przeciw tradycji obrócić
za pomocą nieoświeconego lub źle i niewystarczająco oświeconego konserwatyzmu, który ma
osobny dar obmierzienia tradycyjnych zabytków!...
Konserwatyzm oświecony, jak na przykład w Anglii, ma moc utrzymania nawet śmiesznej
i niestarożytnej tradycji, [...], gdy tymczasem nieoświecony konserwatyzm najpiękniejszych
i najstosowniejszych nieraz zabytków przeszłości dochować i w życiu utrzymać nie ma siły!
Przyczyna tego leży w tym, iż oświecony konserwatyzm podejmuje z przeszłości tradycyjnej
to pogłównie, co postępowym lub nasiennym w ziarno postępowe leżało w historii, i sposobem
tym legalizuje i miarkuje pochód naprzód, a otacza szacunkiem źródła w przeszłości. Gdy
tymczasem nieoświecony konserwatyzm, nie roztrząsając, co pogłównie z przeszłości cenić? –
całą naraża na pogardę.
Można więc narodowi i to odjąć, i można przez nieoświecony i nieoświecany konserwatyzm
obmierzić mu własną jego przeszłość.”
					 [Znicestwienie narodu, VII, s. 91]
W centrum jego uwagi była, obok istotnych idei, praktyka życiowa, a tym samym aktywne
realizowanie wyznawanych wartości. W O idei reprezentacji czytamy:
Ale komu się zdaje, że upracowanie się nad tym, co się godzi, nie jest równoważnym trudem
temu upracowaniu, które podejmuje się w kierunkach praktycznych: to jest, czego dokazać,
dopiąć i co zyskać faktycznie można - ale kto by tak istotę świętą człowieka rozdzieliwszy
myślił, iż w dziewiętnastym Chrześcijaństwa wieku tak rozłamanym narzędziem coś dopełni,
taki nie następstwami działań swoich sprawować bę¬dzie, ale owszem coraz się więcej
od następstw uzależni. I stanowisko jego naprzód, a następnie i całej czynności sprawa
n i e - g o d z i w ą musi się okazać.
							

(VII, s. 54)

Poeta chciał, by ta praktyczna realizacja wartości była podporządkowana wierze,
ale wierze

r o z u m n e j 71. Jak w całym swoim myśleniu o świecie i jego problemach, tak

też w podejściu do rozumu nie był z kolei naiwny i jednostronny. Nie operował modnym dziś
terminem rozum instrumentalny, ale podobnie jak nasi współcześni humaniści dostrzegał tę jego
instrumentalność, możliwość służenia zarówno dobru, jak i złu – a także jego ograniczoność.72
Cenił rozum służący dobru i prawdzie. Pisał m.in.:

71

W liście do Joanny Kuczyńskiej z 1867 roku Norwid pisał: „Słusznie Pani utrzymuje, że u nas i same Chrześcijaństwo jest
na stanowisku entuzjazmu i mazurka. Niestety: Rozum uprzedza prawdziwą wiarę – zawsze – zawsze. Jest to teologiczny i
historyczny pewnik. Któż wiarę miał wyższą i doskonalszą od Matki Zbawiciela... a przecież cóż? rzekła Aniołowi – czyliż nie
zapytała się, wedle rozumu ludzkkiego, jakże to być może.” (IX, s. 319)

72
W Zmartwychwstaniu historycznym czytamy: „[...] przez historycznego zmartwychwstania szczeliny planetarnym
r o z u m e m zaglądając, od tej strony jedynie na istotne poglądam zmartwychwstanie... Mówię zaś r o z u m e m, [...] czyli tą
umysłu jedną władzą, która jest środkiem, a nie celem.” (VI, s. 617)

75

Są takie prawdy (a to są wszystko prawdy z a s d n i c z e), których nie można zanosić ludziom
i dawać prawdę nie dając siebie samych w pewnej części [...] Każdy, kto przedaje [...] rozum
swój nie dodając do tego osoby swojej – knowa zdradę prawdy, bo [...] p r a w d a nie jest tylko
wiedzą, ale i życiem razem.
		

(List do Mikołaja Kamieńskiego z r. 1858 lub 1859, VIII, s. 369)

Oświecony i zorganizowany patriotyzm wiązał Norwid z pracą, ale pracą twórczą,
„z potem czoła”, z czynami poprzedzonymi intensywnym wysiłkiem myślowym. Językiem
poetyckim pisał o pracy tak:
„Pracować musisz” – głos ogromny woła –
Nie z potem dłoni lub twojego grzbietu
(Iż prac-początek, doprawdy, że nie tu),
Pracować musisz z potem twego czoła!
Bądź sobie, jak tam chcesz? – realnym człekiem:
Nic nie poradzisz!… każde twoje dzieło,
Choćby się z trudów herkulejskich wszczęło,
Niedopełnionem będzie i kalekiem…
Pokąd pojęcia-pracy korzeń jeden
Nie trwa? – dopóty wszystkie tracą zgoła;
Głos grzmi nad tobą: „Postradałeś Eden!”
Grzmi dookoła: „Pracuj! z potem czoła!”
						

(Prac-czoło, II 91)

To ta, właściwie zaplanowana praca ma jego zdaniem służyć postępowi w życiu społecznym,
nie jakiekolwiek rewolucje. Pracy nadawał wysoką rangę – także reliigijną, odkupicielską –
jednocześnie jednak, zgodnie ze swoim wielostronnym postrzeganiem rzeczywistości, widział
ją też w otaczającym go świecie jako „Syberię pieniędzy i pt pracy, / Gdzie wolnym – grób!” (por.
przypis 58).

Holizm Norwida
Zarówno ujęcia historycznego ciągu, jak też wieloznaczności prawdy, wolności i niewoli
to przykłady budowania przez Norwida pewnych

c a ł o ś c i zarówno myślowych, jak też

stowarzyszeniowych, społecznych, do czego w swoich wypowiedziach namawia on również
czytelników.73 W poemacie Niewola pisze:
73
W poemacie Niewola pisze: „Wierzę – że miłość nie wtłacza ideję, / Lecz że ją w c i e l a i sama boleje – / Wierzę, iż celem
jest wszech-doskonałość / Przez wykonania stopniowe – po całość -” (III, s. 391). We fragmencie listu do Jana Koźmiana z
r.1850 pojawia się synonim Norwidowskiej całości – ogół: „ Błogosławiony to czas, kiedy człowiek stać się cegiełką może – to
jest, kiedy plan i ogół jest. Inaczej – do czegóż dołożyć tę cegiełkę? Zawsze to będzie kupa cegieł.” (VIII, s. 89)
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Wierzę – że miłość nie wtłacza ideję, / Lecz że ją w c i e l a i sama boleje – / Wierzę, iż celem
jest wszech-doskonałość / Przez wykonania stopniowe – po całość -”
						

(III, s. 391)

We fragmencie listu do Jana Koźmiana z r.1850 pojawia się synonim Norwidowskiej całości
– ogół:
Błogosławiony to czas, kiedy człowiek stać się cegiełką może – to jest, kiedy plan i ogół jest.
Inaczej – do czegóż dołożyć tę cegiełkę? Zawsze to będzie kupa cegieł.
						

(VIII, s. 89)

Holizm we współczesnych encyklopediach polskich traktowany jest jako ważne dla
metodologii różnych dziedzin nauki pojęcie wprowadzone dopiero przez Jana Christiana Smutsa,
którego książka p.t. Holism and Evolution, niezwykle wysoko oceniona przez Einsteina, ukazała się
w 1926 r. Tymczasem w r. 2001 wydana została praca Leona Miodońskiego Całość jako paradygmat
rozumienia świata w myśli niemieckiej przełomu romantycznego, wskazująca na grecko-rzymskie
przejawy myśli holistycznej, a przede wszystkim na żywe zainteresowanie problematyką całości
w sensie ontycznym i myślowym takich uczonych niemieckich z końca XVIII i początku XIX wieku,
jak Fichte, Schelling, Krause, Hegel. Andrzej Walicki wskazuje na wpływy filozofii Schellinga
w dziełach Trentowskiego i Cieszkowskiego; wydaje się, że też od niego właśnie (pośrednio
lub bezpośrednio) Norwid mógł przejąć myśl holistyczną. Schelling traktował universum jako
organizm łączący w sobie to, co idealne, z tym, co realne, jako współzależność materii i ducha.
Zarówno ta współzależność, jak też organiczność – współwystępowanie i uzupełnianie się
elementów składających się na całość – były charakterystyczne dla kształtującej się stopniowo
myśli Norwida o całości i licznych wskazywanych przez niego poszczególnych całościach,
o których powinien człowiek stale pamiętać – całościach dnia, życia, prawdy, narodu, dzieł
sztuki; Przypomnijmy, jak o nich pisał:
[W] usnutej na prawdzie epopei [...] rzuciłbym [...] światło na harmonię pomiędzy uważaniem
dnia każdego jako całości i całości sprawy dokonanej jako żywota. I harmonię tę – każdego
ziarnka osobnego, każdej perły do grona całego – nazwałbym gronem winnym [...]
				(List do Marii Trębickiej z 1854 r., VIII, s. 210)
Prawda nie tylko jest i d e ą, ale i m o c ą – a mocą jest dlatego, że jest c a ł a. // Albowiem
będąc całą, obejma na każdą chwilę wszystkość życia i obejmując wszystkość nie może nie być
m o c ą.” (Memoriał o prasie, VII, s. 143)
„[...] narody są całościami, w których częściowe władze powzajemniają się i dopełniają,
całościami, jak się rzekło, syntetycznymi; powiedzieć by można: Miłościwymi.
					(Znicestwienie narodu, VII, s. 85)
77

Norwid wskazywał z jednej strony na ważność wysokich duchowych wartośći jako
składników tego, co według niego c a ł e w sensie pozytywnym, z drugiej strony na zrozumiałość
obecności w tego rodzaju całościach elementów o negatywnym nacechowaniu, owego znanego
m.in. z Fortepianu Szopena Norwidowego b r a k u 74 Tak rozumiał m.in. całość dzieła sztuki:
W doskonałej liryce powinno być jak w odlewie gipsowym: zachowane powinny być i nie
zgładzone nożem te kresy, gdzie forma z formą mija się i pozostawia szpary. Barbarzyniec
tylko zdejma te noże z gipsu i psowa całość.
			

(List doBronisława Zaleskiego z 1867 r., IX, s. 328)

Zakończenie
Czas kończyć to moje nieudolne słowo poświęcone Norwidowi.75 Starałam się przede
wszystkim pokazać, że był to myśliciel budujący liczne, niezwykle ważne c a ł o ś c i: potrafił
łączyć siłę wiary z siłą rozumu, siłę słowa z siłą niesienia krzyża – za Chrystusem. Łączył życie
zwykłego, grzesznego człowieka z życiem na autentycznej służbie najwyższym wartościom,
łączył też, czego już w swojej narracji nie zmieściłam, siłę intelektu – z siłą uczucia, paradoksy
i sprzeczności – z harmonią, wzniosłość – z potocznością i bezpośredniością wypowiedzi, postulat
miłości bliźniego – z postulatem zdecydowanej, odważnej w a l k i w dobrych sprawach. Dzięki
umiejętności wyrażania ważnych treści w puentach i aforyzmach stał się najczęściej cytowanym
polskim poetą. Co ważniejsze, stał się też oparciem dla tysięcy swoich wnuków i prawnuków 76,
oparciem i natchnieniem dla wielu twórców i ludzi czynu.
Ojciec święty Jan Paweł II, który go wielokrotnie cytował i nazwał „czwartym wieszczem”,
powiedział m.in.:
Chciałem rzetelnie spłacić mój osobisty dług wdzięczności dla poety, z którego dziełem łączy
mnie bliska, duchowa zażyłość datująca się od lat gimnazjalnych. [...] Cyprian Norwid
pozostawił dzieło, z którego emanuje światło pozwalające wejść głębiej w prawdę naszego bycia
człowiekiem, chrześcijaninem, Europejczykiem i Polakiem.77
Profesor Władysław Stróżewski swój artykuł p.t. Filozofia człowieka w Vade-mecum
Cypriana Norwida kończy słowami:
74

Zob.: O! Ty – Doskonałe-wypełnienie, / Jakikolwiek jest Twój, i gdzie?… znak… / Czy w Fidiasu ? Dawidzie ? czy w Szopenie?
/ Czy w Eschylesowej scenie?… / Zawsze – zemści się na tobie: BRAK!… / – Piętnem globu tego – niedostatek:/ Dopełnienie?
… go boli!… (Fortepian Szopena, II, s. 145)

75
Bardzo serdeczne podziękowania za wielostronną pomoc w przygotowaniu tego tekstu kieruję do dra Tomasza Korpysza
oraz mgra Marcina Będkowskiego.
76

Warto w tym miejscu przypomnieć raz jeszcze ważny tekst autorstwa Stefana Sawickiego p.t. Norwid – od strony prawnuków,
opublikowany w tomie p.t. Norwid bezdomny.
77
Jan Paweł II o Cyprianie Norwidzie w 180 rocznicę śmierci poety ,[w:] Norwid bezdomny. W 180 rocznicę śmierci poety. Red. J.
Kopciński. Warszawa 2002, s. 8
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Postulat prawdy, głód prawdy i jego zaspokajanie zdaje się ideą kierowniczą cyklu Vademecum, jeśli nie całej twórczości Norwida. Próbowałem pójść za nim na tej jednej ścieżce, która
wiąże się z tajemnicą człowieka. I znajdowaliśmy coraz to głębsze prawdy, jakie się na tej
drodze odsłaniały. Jeśli z kolei udało się nam coś z nich ukazać, nie nasza to zasługa, lecz
blasku myśli Norwida. Jednego możemy być jednak pewni: że to, co zdołaliśmy wyczytać w jego
tekstach, nie jest jedynie historycznym zabytkiem, lecz okazuje się prawdą nieprzemijającą,
uniwersalną. Prawdą na dziś i na jutro.78
Silnie związany z Norwidem Herbert pisał o nim, nawiązując do Bema pamięci żałobnegorapsodu, m.in. tak:
Słowa Norwida
z ognia
żelaza
dział artyleryjskich
pancerz i miecz
wawrzyn – jedyny wart trudu – pośmiertny.79
Wagę międzynarodową mają słowa wybitnego poety-noblisty, Josifa Brodskiego:
I consider Norwid as the best poet of the 19th century – of all I know in any language. Better
than Baudelaire, better than Wordsworth, better than Goethe. For me, at any rate.80
O międzynarodowym uznaniu dla twórczości Norwida świadczy też duża i wciąż rosnąca
liczba przekładów jego dzieł na języki obce.81
Świadectwem wciąż żywej relacji łączącej społeczeństwo polskie z Norwidem jest duża
liczba szkół jego imienia
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oraz różnego typu środowisk i instytucji ujawniających szczególne

zaintresowanie nim i jego twórczością 83. Uderzająca jest żywość recepcji Norwida we współczesnej
78

„Studia Norwidiana”, 1999-2000, nr 17-18, s. 18.

79

Zbigniew Herbert, Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948 – 1998, Warszawa 2001, s. 97. Cyt. za: Paulina
Abriszewska, Cyprian Norwid i Zbigniew Herbert – o wspólnocie poetyckiego ideału [w:] Cyprian Kamil Norwid – polskość,
europejskość, uniwersalizm. Red. D. Dąbrowska, Szczecin 2006, s. 130.
80

Cyt. za: K.A. Jeżewski, Cyprian Norwid a myśl i poetyka Kraju Środka. Warszawa 2011, s. 11.

81

Szczególnie zasłużonymi tłumaczami dzieł Norwida w ostatnich dziesięcioleciach są: Krzysztof Jeżewski (na język
francuski), Adam Czerniawski (na język angielski), Rolf Fieguth i Peter Gehrisch (na język niemiecki). W tych trzech krajach
opublikowano też najwięcej dzieł Norwida, przekładanych przez bardzo wielu tłumaczy. Norwid pojawił się również w
przekładach hiszpańskich, włoskich, białoruskich, czeskich, słowackich, węgierskich, bułgarskich, serbskich, rosyjskich,
czuwaskich.
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Imię Norwida noszą szkoły podstawowe, licealne, różnego typu zespoły szkół rozsiane po całej Polsce, poczynając od
stolicy, aż po małe miasteczka. Łącznie jest ich w kraju (według danych MEN-u) 52.

83
Należą do nich np. Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie, Biblioteka Wojewódzka i Miejska im. Cypriana
Norwida w Zielonej Górze, Towarzystwo Literackie im. Cypriana Norwida w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum
Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, Stowarzyszenie „Norwid” na rzecz rozwoju III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie,
Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych im. Cypriana Norwida (Kielce – Warszawa), Fundacja Norwidowska, Fundacja „Museion
Norwid” oraz szczególnie ważne: Stowarzyszenie „Rzeczpospolita Norwidowska” i Dąbróweckie Stowarzyszenie „Ścieżkami
Norwida” – obejmujące część Mazowsza związaną z historią rodziny Norwidów.
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poezji polskiej,84 a przede wszystkim może żywe zainteresowanie badaczy literatury (w tym
także językoznawców) jego twórczością. Znalazło ono wyraz m.in. w powstaniu trzech ośrodków
badawczych: lubelskiego założonego przez prof. Stefana Sawickiego, a obecnie kierowanego
przez prof. Piotra Chlebowksiego 85, poznańskiego, pod kierunkiem prof. Zofii Trojanowiczowej
86

i warszawskiego, założonego przez prof. Jadwigę Puzyninę, a obecnie kierowanego przez

dra Tomasza Korpysza87. Żywym środowiskiem badawczym, zainteresowanym twórczością
Norwida może się też poszczycić Słupsk88, a także Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie.89
Problemem stającym przed tymi, którzy dostrzegają ważność obecności Norwida we
współczesnej kulturze polskiej, jest przywrócenie mu miejsca w kanonie literatury obowiązującej
w szkole średniej, a zarazem zadbanie o dobry przekaz jego twórczości, który pozwoliłby na
pogłębienie, a jednocześnie uatrakcyjnienie poświęcanych poecie dyskursów szkolnych, tak, by
nie były one określane w ślad za Szymborską jako skazywanie młodzieży na „ciężkie [i nudne]
Norwidy”...
*
Słowa „dla kogo”, stanowiące część tytułu tego eseju w ostatecznym jego kształcie, proszę
rozumieć jako pytanie postawione Czytelnikom. – Do Nich – do Państwa – należą odpowiedzi na
to pytanie...
Proponuję zakończyć to nasze Norwidowskie spotkanie szczególnie cenionym przez
wielu z nas fragmentem poezji Norwida: kilkoma strofami z Prologu do Tyrteja.

84
Świadczy o niej książka „Głosów zbieranie”. Wiersze o Norwidzie 1841-1980. Red. A Mierzejewski i Z. Sudolski, Warszawa 1983,
świadczą liczne opracowania wskazujące na wielorakie związki z Norwidem twórczości Baczyńskiego, Czechowicza, Gajcego,
Gombrowicza, Herberta, Jastruna, Miłosza, Przybosia, Wojtyły, Zagajewskiego, świadczy też popularność Ogólnopolskiego
Konkursu Poetyckiego im. Cypriana Norwida, od 2003 r. organizowanego przez Książnicę Pruszkowską, na który rokrocznie
przysyłanych jest kilkaset wierszy.
85
Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida opracowuje pierwsze pełne krytyczne wydanie pism Norwida, wydaje
rocznik „Studia Norwidiana” (ukazało się już 31 numerów), organizuje cykliczną konferencję „Colloquia Norwidiana” (jak
dotąd odbyło się ich 13), wydaje serię „Studia i monografie” (dotychczas opublikowano w niej 19 indywidualnych i zbiorowych
prac norwidologicznych).
86
Pracownia Kalendarza Życia i Twórczości Cypriana Norwida, dziś już formalnie nie istniejąca, przygotowała m.in.
Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida (Z. Trojanowiczowa, Z. Dambek, t. I: 1821-1860, Z. Trojanowiczowa, E. Lijewska,
t. II: 1861-1883, Z. Trojanowiczowa, Z. Dambek, I. Grzeszczak, t. III: Aneks. Bibliografia. Indeksy, Poznań 2007).
87

Pracownia Słownika Języka Cypriana Norwida stworzyła kartotekę obejmującą wszystkie użycia wszystkich wyrazów z
pism Norwida, opublikowała serię pięciu słownikowych zeszytów tematycznych poświęconych ważnym pojęciom i słowom
w twórczości Norwida (m.in. prawda i kłamstwo; artysta, piękno, sztuka; nazwy barw; wolność i niewola; chrześcijaństwo) szereg
związanych z Norwidem prac zbiorowych, bardzo wiele indywidualnych; obecnie przygotowywany jest Internetowy Słownik
języka Cypriana Norwida www.slownikjezykanorwida.uw.edu.pl).

88

Zob. m.in. liczne prace norwidologiczne Kazimierza Cysewskiego, Adeli Kuik-Kalinowskiej i Sławomira Rzepczyńskiego.

89

Zob. liczne prace norwidologiczne Tomasza Korpysza, Anny Kozłowskiej, Bernadetty Kuczery-Chachulskiej, Ewangeliny
Skalińskiej, Joanny Trzcionki, Magdaleny Woźniewskiej-Działak, Jana Zielińskiego.
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Tyrtej. Prolog (W pamiętniku)
		

4

Być tam i owdzie - w on czas, dziś i potem,
Jako się wyżej albo niżej rzekło;
A nie równiejszym wracać koło-wrotem,
A nie odpomnić, że zwiedziłem Piekło!...
		

5

Lecz pytasz: „Owdzie, co ? tak wielce trudzi,
I które z bliskich spotkałem postaci ? -”
- Tam! braci nie ma, ni bliźnich, ni ludzi,
Tam - tylko studia nad sercami braci!...
		

6

Tam uczuć nie ma, tylko ich sprężyny,
Zdające z siebie wzajemny rachunek,
Do nieużytej podobne machiny,
Puszczonej w obieg przez pęd lub trafunek
		

7

Tam celów nie ma, lecz same rutyny
Pozardzewiałe - i nie ma tam wieków –
Dni - nocy - epok - tam tylko godziny
Biją, jak tępych utwierdzanie ćwieków.
		

[...]

		

11

A ten systemat sprężyn, bez ich celu,
Jakby tragedia bez słów i aktorów,
Jak wielu nudów i rozpaczy wielu
Muzyka, gwałtem szukająca chórów:
		

[...]

		

13

Wtedy to próba jest, wtedy jest waga,
Ile? nad sobą wziąłeś panowania;
Wartość się twoja ci odsłania naga –
I oto widzisz, ktoś-ty?... bez pytania.
		

14

I ileś zwał się tym lub owym w Czasie?...
Lub byłeś zwany imieniem twych dziadów,
Widzisz - i ile ? nabrałeś sam na się
Z tradycji ? tonu ? stylu ? lub - przykładów ?

81

		

15

Coraz to z ciebie, jako z drzazgi smolnej,
Wokoło lecą szmaty zapalone;
Gorejąc, nie wiesz, czy? stawasz się wolny,
Czy to, co twoje, ma być zatracone?
		

16

Czy popiół tylko zostanie i zamęt,
Co idzie w przepaść z burzą ? - czy zostanie
Na dnie popiołu gwiaździsty dyjament,
Wiekuistego zwycięstwa zaranie!...
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Łochowska obecność Norwida
Zamiast posłowia

Jeszcze do niedawna świadomość tego, jak wieloma nićmi Ziemia Łochowska powiązana
jest z narodową kulturą i wielką historią, nie była wcale powszechna. Ośrodkiem tych związków
jest pięknie dziś odnowiony dwór szlachecki, w XIX w. siedziba rodziny Hornowskich. Jedna z nici
wiedzie od ich domu do Cypriana Norwida, co jest przedmiotem szczególnej dumy łochowian.
Norwid bowiem to nieprzeciętny poeta, dramaturg, pisarz, eseista, felietonista oraz interesujący
malarz, grafik, rytownik, akwaforcista i rzeźbiarz. W całej twórczości Norwida słowo i obraz
splatają się w jedną, spójną całość, o czym pisał on tak: „Ja całe życie moje jedną ręką pisałem,
drugą zaś kreśliłem rzeczy sztuki”. >>Norwid często używał słowa „sztukmistrz”, określając
nim artystę pełnego, wszechstronnego, znawcę wielu dyscyplin i kunsztów wszelakich. W 1868
roku sam przyznał sobie to miano, pisząc do redakcji „Dziennika Poznańskiego” [,że] (…) „Jest
rzeźbiarzem, malarzem, sztycharzem swoich dzieł… to się nazywało przez sześćset lat i nazywa
się: być sztukmistrzem”<< (A.Melbechowska-Luty).
Ponieważ światło poezji Norwida nie po to jest, by pod korcem stało, „Ani sól ziemi
do przypraw kuchennych;/ Bo piękno na to jest, by zachwycało/ Do pracy; praca – by się
zmartwychwstało” („Promethidion”) - od roku 2001 staram się upowszechniać w środowisku
lokalnym dziedzictwo Cypriana Norwida poprzez pracę zawodową i społeczną. Instytucjami, które
zawsze mocno angażowały się w tę sprawę, są Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie,
Miejski i Gminny Ośrodek Kultury, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie
działający w latach 2002 - 2012 oraz Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk „CD”.
Z kolei do osób, które najgorliwiej ją dotychczas wspierały, należą: Andrzej Suchenek, dyrektor
ZSP w Łochowie i przewodniczący Rady Miejskiej, Danuta Domańska, dyrektor PODN w Węgrowie,
ś.p. Burmistrz Łochowa Marian Dzięcioł, Artur Lis, dyrektor MiGOK w Łochowie, Michał Postek,
prezes Łochowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk „CD”, badacz lokalnej historii
Stanisław Grądzki i Bernard Głowacki, pomysłodawca i twórca artystycznych aranżacji w ZSP
związanych z poetą. W gronie tym znajdują się również przedstawiciele dziedziny mało z poezją
i sztuką spokrewnionej, tj. aktywiści sportowi Irena Koper – nauczycielka wf w LO w Łochowie,
pomysłodawczyni I Norwidowskiego Rajdu Rowerowego w roku 2002, oraz Sylwester Pękul,
organizator rajdu w kolejnych latach. Dzięki wspólnym staraniom od 15 z górą lat Norwid znów
jest obecny w Łochowie.
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Wśród najważniejszych norwidowskich inicjatyw minionego 15-lecia zrealizowanych
w Łochowie są konferencja naukowa „Obywatel Norwid” zorganizowana w roku 2003, wystawy
– z zasobów Społecznego Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej, Stowarzyszenia Rzeczpospolita
Norwidowska i Muzeum Literatury w Warszawie oraz przygotowane samodzielnie - poświęcone
poecie i eksponowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie
i w MiGOK, wydanie książki z materiałami pokonferencyjnymi pt. „Obywatel Norwid” (2005).
Cypriana Norwida i jego rodzinę na Mazowszu przybliżyły łochowianom, ale też
szerszemu gronu odbiorców, moje publikacje w prasie lokalnej („Gazeta Łochowska”,
„Niedziela” Podlaska, „Tygodnik Siedlecki”, „Wieści Ziemi Stanisławowskiej”, „W naszej szkole”)
i w czasopismach fachowych („Pamięć i Tożsamość” – wydawnictwo Muzeum Niepodległości
w Warszawie, „Studia Norwidiana” – wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego), w książkach zbiorowych „Edukacja regionalna. Dziedzictwo
kulturowe Mazowsza” i „Wspomnienie miejsc dzieciństwa i młodości Cypriana Norwida”. Podobne
zadanie stoi również przed książką, którą trzymają Państwo w ręku, wydaną przez Łochowskie
Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk „CD” dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Węgrowskiego.
Ważna i prestiżowa okazała się współpraca z Uniwersytetem Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, Fundacją Norwidowską z Lublina oraz z Pracownią Życia i Twórczości
Cypriana Norwida Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwłaszcza w okresie prac
nad „Kalendarzem Życia i Twórczości Cypriana Norwida”. Dzięki niej w Łochowie gościliśmy
z wykładami i warsztatami dla młodzieży – często wielokrotnie - najważniejszych badaczy życia
i twórczości poety w Polsce, m.in. śp. prof. Zofię Trojanowiczową i ś.p. Zofię Stefanowską, prof.
Stefana Sawickiego, dr. hab. Piotra Chlebowskiego, dr hab. Annę Kozłowską, dr Zofię Dambek, dr
Elżbietę Lijewską i dr Tomasza Korpysza.
Łochów w ciągu tych 15 lat stał się częścią wspólnoty miejscowości

związanych

z Cyprianem Norwidem, czego ważnym elementem są kontakty ze stowarzyszeniami działającymi
w rodzinnych stronach poety („Ścieżkami Norwida”- w Dąbrówce i „Rzeczpospolitą Norwidowską”
animowaną w Strachówce przez Grażynę i Józefa Kapaonów), ze Społecznym Muzeum Ziemi
Tłuszczańskiej oraz Fundacją „Museion Norwid” stawiającą sobie za cel utworzenie muzeum
poświęconego Norwidowi z siedzibą w Dębinkach.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie współpracuje ze szkołami noszącymi
imię Cypriana Norwida (XXIV LO w Warszawie, LO w Wyszkowie, Zespół Szkół w Strachówce).
Łochowscy uczniowie przygotowywani przez polonistów Małgorzatę Kowalewską, Małgorzatę
i Jerzego Szejów należą do najwierniejszych i najbardziej utytułowanych uczestników konkursów
norwidowskich, głównie recytatorskich i poezji śpiewanej, ale też plastycznych, fotograficznych,
aktorskich organizowanych w Warszawie, Wyszkowie i Dąbrówce. Co roku biorą też udział
w wydarzeniach edukacyjnych poświęconych poecie: w plenerach malarskich, wykładach
i warsztatach. Również w Łochowie organizowane są dla młodzieży konkursy recytatorskie,
których patronem jest Norwid - Łochowski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w 2015 r.
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zorganizował konkurs recytatorski dla gimnazjalistów „Śladami Norwida”, dłuższą tradycją może
się poszczycić cykliczny konkurs MiGOK w ramach Łochowskich Jesieni Poetyckich „Przystanek
Norwid”.
Jesienią 2016 r. społeczeństwo Łochowa wraz z Grupą Arche, obecnym właścicielem
łochowskiego dworu, upamiętniło ostatnią wizytę Cypriana Norwida w Łochowie w r. 1842
specjalną tablicą umieszczoną na jego frontowej ścianie. Dzięki środkom Powiatu Węgrowskiego
w roku 2016 został zrealizowany z młodzieżą projekt Łochowskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk i Sztuk „CD” pt.

„Terra Norwidiana”, obejmujący zorganizowanie koncertu, głośnego

czytania poezji Norwida, odsłonięcie i poświęcenie przed Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych
w Łochowie pięknego naturalnego pomnika (głaz narzutowy z tablicą) dedykowanego poecie
z okazji 195 rocznicy urodzin.
W roku 2006 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej (obecnie część ZSP
w Łochowie) otrzymało odznaczenie – Medal Norwidowski - przyznany za aktywność w zakresie
upowszechniania dziedzictwa Norwida przez XXIV LO im. Cypriana Norwida w Warszawie.
Odkrycie Norwida dla Łochowa, jak sądzę, okazało się błogosławione z wielu powodów.
Możemy chwalić się poetą i jego sławnymi krewnymi, możemy wchodzić w nowe relacje, rozwijać
działalność kulturalną, artystyczną, edukacyjną, a nawet sportową pod jego patronatem. Możemy
też czytać go więcej i lepiej się dzięki niemu rozumieć.

Małgorzata Szeja
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10 lat działalności Łochowskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk i Sztuk „CD”

W marcu 2017 r. minęło 10 lat od założenia Łochowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
i Sztuk „CD”.
Statutowe cele stowarzyszenia to: podnoszenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
integracja osób zainteresowanych nauką i sztuką, wspieranie działalności naukowej i twórczości,
popularyzacja nauki i sztuki, umacnianie więzi obywatelskich pomiędzy mieszkańcami,
wspieranie zrównoważonego rozwoju Łochowa i okolic, promocja Łochowa i okolic, działanie na
rzecz integracji europejskiej, upowszechnianie i ochrona praw człowieka i swobód obywatelskich,
a także działania wspomagające rozwój demokracji.
Towarzystwo swe cele realizuje poprzez: organizowanie wycieczek, zajęć dodatkowych
i pozalekcyjnych w szkołach, realizowanie projektów w zakresie edukacji nieformalnej,
organizowanie odczytów, konkursów i wystaw, współdziałanie z władzami samorządowymi
i państwowymi, z różnymi stowarzyszeniami twórczymi, z placówkami kulturalnymi,
oświatowymi, naukowymi, wydawnictwami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi
w zakresie celów statutowych, współdziałanie w zakresie celów statutowych, współdziałanie
z innymi środowiskami przy organizacji przedsięwzięć, informowanie o przedsięwzięciach
i dorobku Towarzystwa w środkach masowego przekazu i poprzez wydawnictwa własne,
utrzymywanie więzi z osobami zasłużonymi dla dobra ogółu społeczności lokalnej i Towarzystwa.
Wiosną roku 2007 kończyliśmy realizację naszego pierwszego projektu, „Forum Gazetek
Szkolnych”, dzięki któremu do dziś działa założone wtedy stowarzyszenie oraz funkcjonuje
dziennikarska „kanciapa” przy Wyspiańskiego 18. Potem były kolejne duże projekty 18-miesięczne:
„Ogród sztuk” (2009 - 2010), „Pełne spektrum” (2012 - 2013), „Cyfrowa manufaktura” (2015 - 2016).
Ostatni z nich uzyskał status projektu modelowego, dzięki czemu w 2017 roku wydaliśmy książkę
w serii Biblioteka Programu Równać Szanse pt. „Cyfrowa manufaktura. Zaprogramuj swoją
przyszłość”.
Były

też

mniejsze

projekty:

„Wakacje

z

szachami

i

capoeirą”,

„Programuj

z nami przyszłość”, „Terra Norwidiana” i „Śladami Norwida”. Zrealizowaliśmy cztery wymiany
międzynarodowe: w 2014 r. „Lach i Hucuł: przestrzeń i czas” oraz „Pogranicza”, a w 2015 r.
„Polska w sercu i w plecaku”, „Kalokagatia. Centrum Wolnego Czasu”. Zorganizowaliśmy dwa
fora edukacyjne „Równać Szanse”, w 2009 i w 2015 r. Wspieraliśmy projekty grup nieformalnych
„Szachy w Łochowie” i „Plaira” oraz byliśmy partnerami w wielu lokalnych przedsięwzięciach –
w Powiatowych Przeglądach Gazetek Szkolnych (2007 – 2012), konkursu recytatorskiego „Śladami
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Norwida” (2016), wydania płyty „Muzyka dwóch narodów” (2015), organizacji wakacji dla młodzieży
z Ukrainy w ramach Pomocy Kościołowi na Wschodzie KEP w latach 2016 i 2017 i in.
Od dwu lat patronujemy dużym wydarzeniom sportowym integrującym społeczeństwo
Łochowa i promującym miasto,

którymi są turnieje cheerleaders. Najnowszym ważnym

przedsięwzięciem dofinansowanym w bieżącym roku przez LGD „Bądźmy Razem” jest
„Kultywowanie tradycji drogą do zachowania lokalnej tożsamości”.
W ciągu dekady w naszych projektach uczestniczyło blisko 300 młodych ludzi. Za swoją
działalność Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk „CD” zostało wyróżnione w r. 2015
Medalem Heleny i Ignacego Jana Paderewskich w kategorii „Wychowawca. Przyjaciel Dzieci
i Młodzieży”.
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