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Tekst jest fragmentem większej całości, w przygotowaniu.1

S. Tarnowski, Historia literatury polskiej, t. 3: Wiek XVIII, Warszawa 1906,2

s. 177.
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KAPŁAN OŚWIECONY

Uwagi na marginesach Nowych Aten
Benedykta Chmielowskiego1

W każdej kulturze bywają takie teksty, które w swoim czasie
są popularne i chętnie czytane, ale wkrótce zapomina się o nich
lub nawet oskarża się o wszystko, co najgorsze. Powodem tego są
płytkość i uproszczenia w późniejszych osądach, których prze-
zwyciężenie nie jest takie łatwe. Podobny los spotkał Benedykta
Chmielowskiego i jego Nowe Ateny — dzieło wręcz podstawowe,
jeśli uznać lata 1745–1765 za najważniejsze dla kształtowania
się w Polsce nowej kultury, zwanej powszechnie oświeceniem.
Stanisław Tarnowski w swej Historii literatury polskiej, do dziś in-
spirującym opracowaniu, poświęca Nowym Atenom wiele miejsca.
Najpierw zauważa:

 

Wszystkie wyrzuty i narzekania, wszystkie pogardliwe śmiechy, jakie kiedy-

kolwiek spadały na niewiadomość i ciemnotę, na ciasnotę pojęć, na skażenie

języka i smaku, wszystkie szyderstwa jakich nowsza umiejętność nie szczę-

dziła filozofii scholastycznej, jezuickim naukom, na wszystko to zasługuje ta

nieszczęśliwa książka .2

 
Niestety, liczni krytycy, choćby tylko przygodni, dzieła Chmie-

lowskiego ulegli temu przekonaniu i — nie doczytali słów Tar-
nowskiego do końca. Nowe Ateny trzeba bowiem rozpatrywać jak
zjawisko kulturowe, a nie stricte encyklopedię, kompendium,
leksykon etc. To raczej swoista silva rerum, tak mocno obecna

https://doi.org/10.31338/0137-6942.wo.36.1
https://orcid.org/0000-0002-3713-979X
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Znakomicie pokazuje to praca Małgorzaty Ciszewskiej, Tuliusz domowy.3

Świeckie oratorstwo szlacheckie kręgu rodzinnego (XVII–XVIII wiek), seria „Studia
Staropolskie. Series Nova”, t. XLIV(C), Warszawa 2016.

S. Tarnowski, op. cit., s. 178.4

Ibid., s. 179.5

Oświecenie nieoświecone. Człowiek, natura i magia, red. D. Kowalewska,6

A. Roćko, F. Wolański, Warszawa 2018; odwołuję się też do mojego artykułu
w tym tomie: Oświeceniowy światłocień, s. 157–168.

Zob. np. S. Witecki, Przekaz kulturowy w parafiach katolickich na obszarze7

Rzeczypospolitej Obojga Narodów czasów stanisławowskich, Kraków 2018, s. 308.
Z kolei Beata Topij-Stempińska o uczącym w latach 70. i 80. między innymi
w Lublinie i Kamieńcu Podolskim Antonim Gowarzewskim pisze: „W wykładach
poruszał szeroko sprawy rolnictwa i ogrodnictwa, a nie mając lepszego podręcz-
nika, korzystał z Nowych Aten B. Chmielowskiego”; B. Topij-Stempińska, Antoni

w kulturze i cywilizacji staropolskiej. Dla szlachty taki styl i zakrój
był bardzo przystępny, a weźmy pod uwagę, że wtręty łacińskie
czytelnikom po szkolnym kursie łaciny nie przeszkadzały . Dlate-3

go też Tarnowski stawia pytanie: „I taka książka była codziennym,
niezmiennym, często jedynym pokarmem duchowym pokoleń! Jak
sobie wytłumaczyć jej niesłychaną w swoim czasie wziętość i po-
wodzenie?” . Wedle badacza działo się tak, ponieważ forma dzieła4

była atrakcyjna, a treści w nim zawarte doskonale współgrały z ów-
czesną szlachecką mentalnością. Ponadto warto zapamiętać kon-
kluzję rozważań Tarnowskiego o dziele proboszcza firlejowskiego:

 

A do tego jeszcze powiedzieć trzeba, że Nowe Ateny są bardzo śmieszne, ale

nie są głupie [...], kiedy podają elementarne wiadomości z historii, geografii,

zoologii albo botaniki. Nie są głupie, kiedy podają zarys ogólny różnych form

rządu w europejskich państwach. Nie są głupie, zwłaszcza, kiedy mówiąc

o polskich stosunkach i sprawach napominają, że źle będzie z Rzecząpospo-

litą, jeżeli jej rychło nie naprawimy .5

 
I wreszcie nie są głupie, dodajmy, gdyż pozwalają odkryć spo-

sób myślenia o kulturze ludzi oświeconych, choć jak najdalszych
od posługiwania się metodą oświecenia. Można by go nazwać, pa-
rafrazując odkrywczy pomysł Danuty Kowalewskiej, Agaty Roćko
i Filipa Wolańskiego, „oświeconym nieoświeceniem” .6

Długi czas jednak stosowano w ocenie dzieła Chmielowskiego
metodę ahistoryczną, zarzucając autorowi wiedzę „średniowiecz-
ną” z pozycji sobie współczesnych, to znaczy z XIX i XX wieku.
Starano się za wszelką cenę wymazać Nowe Ateny z obiegu kul-
tury polskiej, jak gdyby nie zauważając, że dzieło to było czytane
przez kler parafialny, drobną szlachtę, a nawet bywało wykorzy-
stywane jako podręcznik w szkołach KEN . Zastanawia ta niechęć7
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Gowarzewski [hasło], [w:] A. Meissner, A. Wałęga, Komisja Edukacji Narodowej
1773–1794. Słownik Biograficzny, Warszawa 2018, s. 223.

M. Wichowa, Ksiądz Benedykt Chmielowski jako uczony barokowy, „Napis8

Seria V” 1999, s. 45–56.

Ibid., s. 56.9

Należy mieć na uwadze, że w odniesieniu do takich zjawisk jak „sarmata10

oświecony”, „kapłan oświecony”, „twórca barokowy w oświeceniu” trzeba wciąż
odwoływać się do koncepcji formacji kulturowych wyłożonej w pracach Janusza
Maciejewskiego (Oświecenie polskie. Początek formacji, jej stratyfikacja i przebieg
procesu historycznoliterackiego, [w:] Problemy literatury polskiej okresu Oświece-
nia, red. Z. Goliński, „Seria druga”, Wrocław 1977, s. 5–128; Dylematy wolności.
Zmierzch sarmatyzmu i początki oświecenia w Polsce, Warszawa 1994). Tu, z bra-
ku miejsca, pomijamy szczegółowe rozważania.

M. Wichowa, op. cit., s. 56. Wichowa powołuje się tu na stwierdzenie11

z C. Vasoli, Encyklopedyzm w XVII wieku, Warszawa 1989, s. 30.

bądź obojętność, bo przecież praca księdza Benedykta miała
wprawdzie swe wady, ale i miała niewątpliwe zalety.

Syntetycznie i bezstronnie przedstawiła Nowe Ateny Maria Wi-
chowa . Wykazała, że dzieło mieściło się całkowicie w ówczesnej8

praktyce encyklopedycznej, a informacje w nim zawarte w wielu
miejscach przynoszą wiedzę pewną i aktualną. W podsumowaniu
badaczka zauważa:

 

[...] wypada uznać, że u progu polskiego oświecenia ogłosił swe opus vitae

oświecony Sarmata, uczony o barokowym poglądzie na świat i typowy repre-

zentant barokowego encyklopedyzmu. Świadczą o tym: obecna w jego dziele

idea pansofizmu, systematyczny układ encyklopedii, barokowa koncepcja

imitacji, metoda kompilacji (stare przedstawione po nowemu), barokowa

koncepcja popularyzacji wiedzy, dydaktyczny i utylitarny cel kompendium,

historyzm sarmacki, barokowy smak estetyczny, w tym makaronizowanie,

a także potrydencka wizja świata .9

 
Najpewniej chodziło o to, że Chmielowski był mądrym i wy-

kształconym (oświecony) człowiekiem, piszącym dla szlachty (sar-
matyzm), stosującym w swym dziele arsenał barokowych środków
literackich (w tym językowych) i metod pisarskich . Jeśli tak, to10

dziwnymi wydają się kolejne uwagi badaczki:
 

[Chmielowski — S. K.] ostentacyjnie demonstruje punkt widzenia kapłana

katolickiego, a jako autor encyklopedii troszczy się przede wszystkim o ze-

branie argumentów, o przygotowanie narzędzi pomocnych bądź w budo-

waniu, bądź w obronie sakralnej wizji świata, którego centrum zdaje się

stanowić doczesna i świecka egzaltacja monarchii duchowej [podkreśle-

nie w oryginale] .11  
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W. Paszyński, Czarna legenda Nowych Aten Benedykta Chmielowskiego12

i próby jej przezwyciężenia, „Prace Historyczne” 2014, t. 141, z. 1, s. 37–59.

Ibid., s. 57.13

Ibid.14

W podobnym duchu obrony dzieła księdza Benedykta wypo-
wiedział się Wojciech Paszyński . Praca, podbudowana solidną12

bibliografią, również wskazuje zalety Nowych Aten, podkreślając
sprawność naukową autora i jej znaczenie dla ówczesnego pol-
skiego encyklopedyzmu. Dodatkowym walorem jest przybliżenie
treści utworu — całości, a nie tylko wypisów. Swoje (niekiedy
emocjonalne) stanowisko podsumowuje Paszyński w zakończe-
niu artykułu:

 

Należy więc stwierdzić, że duchowny bynajmniej nie wykroczył poza swoją

epokę, ale w jej obrębie wspiął się na wyżyny. Do dziś Nowe Ateny zachwy-

cają wielu talentem publicystycznym, żywą narracją opisów i wspaniałym

barokowym językiem. Ta uważana za symbol zacofania encyklopedia w rze-

czywistości rozświetla mrok saski, rozbudza głód wiedzy przyszłego poko-

lenia oświeceniowego, dając ogólne wyobrażenie o świecie w czasach, kiedy

gazety ukazywały się wciąż nader rzadko. I za to należy się księdzu Bene-

dyktowi Chmielowskiemu nieśmiertelna sława. Dobra sława .13

 
Pomijając niezbyt szczęśliwy zwrot „mrok saski”, ustalenia ba-

dacza wątpliwości nie wzbudzają. A jednak Paszyński, podobnie
jak Wichowa, czyni Chmielowskiemu zarzut następujący:

 

Pozostał [Chmielowski — S. K.] do końca wierny wyznawanym przez siebie

ideałom. Nie dał się sprowadzić na manowce „herezji” kopernikańskiej czy

kartezjańskiej. Tak, był on przecież w końcu przede wszystkim duchownym

obrządku łacińskiego, a dopiero w drugiej kolejności uczonym, pisarzem czy

poetą. Ślepo wierzył w monopol Kościoła na prawdę, a jako potomek szla-

checkiego rodu do tej wiary dołączał „kult” złotej wolności szlacheckiej .14

 
Zastanawiające — wygląda na to, że wyznawana religia bar-

dziej Chmielowskiemu przeszkadzała, niż pomagała. Gdyby nie
ona, być może mniej byłoby w Nowych Atenach curiositatum czy
historii motywowanych Pismem Świętym. Słowem — byłaby to
praca nie tylko oświeconego człowieka, ale i oświecona. Wszak
Wojciech Paszyński pisze wprost:

 

Na koniec [chodzi o przegląd bibliografii wykorzystanej przez Chmielowskie-

go — S. K.] należałoby wspomnieć o jeszcze jednym istotnym źródle, którego

Chmielowski nie wymienił (zapewne uważając to za rzecz zbyt oczywistą),
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Ibid., s. 46–47.15

a mianowicie o Biblii. Duchowny, z racji swego stanu, powołuje się na nią

wielokrotnie w swym dziele encyklopedycznym .15

 
A może, załóżmy, Biblia nie była dlań „źródłem” — na pewno

nie porównywalnym z innymi (absencja Herodota nic tu nie zmie-
nia) — ale podstawą oglądu świata, prapoczątkiem wszystkich
źródeł; natomiast Chmielowski posługuje się nią nie z racji stanu,
ale ze względu na swoją wiarę? Jak się bowiem zdaje, w krytyce
dzieła księdza Benedykta (i automatycznie w jego obronie) cho-
dzi raczej o zarzut, że opisuje on świat Boga dla ludzi, a powinien
krytycznie przedstawiać ludzi, także tych wyznających Boga.
Właśnie dlatego takie zdziwienie budzi z jednej strony uznawanie
Chmielowskiego za twórcę przedoświeceniowego (recte barokowe-
go) i jednoczesne zarzucanie mu ostentacji religijnej, obronę sa-
kralnej wizji świata lub ślepą wiarę. Bo w istocie, jak wielokrotnie
podkreślano, lata od początków XVIII wieku aż do upadku Rzeczy-
pospolitej to ścieranie się, a niekiedy koegzystencja, oświecenia
i nieoświecenia. Dzieło Chmielowskiego stanowi dobry materiał, by
pokazać wspomniane procesy.

Jego metodę dobrze ilustrują rozważania dotyczące systemu
słonecznego. W odpowiednim miejscu pierwszego tomu Nowych
Aten autor pisze o sześciu systemach, w których umieszczone
są Ziemia i Słońce: Ptolemeusza, platoński, egipski, Kopernika,
Tychona Brahe oraz semi-Tyhonicum (prawdopodobnie chodziło
o poprawki Keplera do modelu Tychona Brahe). Wszystkie te
systemy traktuje Chmielowski jako rozważania teoretyczne, hipo-
tezy. O systemie Kopernika pisze tak:

 

Czwarte Systema Copernicanum, nie dla tego od jego nazwane imienia, jako-

by go Mikołaj Kopernik Prusak z Torunia kanonik warmiński anno d. 1543

zmarły miał zinwentować, ale że mu dał powagę et perfectionem, jako główny

suo saeculo astronom. Lecz te systema zinwentowali dawno Philolaus Pita-

goryk i Aristarchus z insuły Samos. Te systema jest błędne, contra Fidem,

bo trzyma, że Słońce jest in centro świata nieruchome (intellige quo ad motum

translationi) a koło Słońca lokuje Merkurjusza, Wenusa, Ziemię z całą ele-

mentarną sferą. Twierdzi, że Ziemia obrotem dziwnie prędkim in spatio 24.

godzin po pod Słońce stojące obraca się, aby była wszystka w czasie tych-

że godzin cała oświecona. A ten obrót od wschodu do zachodu naznaczają,

zowiąc go motu vertigionis, jako pisze Schottus. Ale te systema, i o nim sen-

tencja nie jest Pismu Świętemu conformis, w szkołach katolickich non docetur,

jako (już po śmierci Kopernika) wyklęta od Pawła V papieża roku 1616 [...].
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B. Chmielowski, Nowe Ateny..., t. 1, Lwów 1745, s. 162 (wydanie fototypicz-16

ne Warszawa 2018; pisownię modernizujemy, zachowując jednak właściwości
prozy XVIII wieku w zakresie słownictwa i składni, a także fragmenty łacińskie).

[J. Bohomolec], Ślad komety w Prognostyku, wybór tekstów, red. i oprac.17

P. Kupiszewski, A. Przyborska-Szulc, Warszawa–Kraków 2018, s. 56.

W ten czas dekretowano, że sentencja taka jest absurda, falsa, Haeretica,

i Literze Pańskiej przeciwna, która wyraźnie mówi o Ziemi perpetuo stojącej .16

 
Takie postawienie sprawy dowodzi intelektualnej uczciwości

dziekana rohatyńskiego. System heliocentryczny został tu dokład-
nie przedstawiony (miejmy na względzie encyklopedyczny charak-
ter dzieła). Zasadniczym argumentem dla odrzucenia systemu
Kopernika nie są rozważania matematyczne, ani nawet astrono-
miczne, gdyż wtedy jeszcze teorii kopernikańskiej nie można było
dowieść doświadczalnie. Przeszkodą była sankcja Magisterium,
wzmocniona jeszcze w roku 1664 wpisaniem dzieła Kopernika do
indeksu ksiąg zakazanych. W ten sposób Chmielowski pisał praw-
dę, nie dlatego, że „ślepo wierzył”, ale dlatego, że w 1745 roku
heliocentryzm to była wciąż nieudowodniona teoria, w dodatku
sprzeczna z wykładnią Pisma. Uznawanie jej za pewnik byłoby
oszukiwaniem czytelników. Zarzut wobec Chmielowskiego jest
tym bardziej chybiony, że jeszcze dwadzieścia pięć lat później wy-
kształcony reprezentant nowej, oświeceniowej metody pisał:

 

Czyje tu zdanie prawdziwe? Nie moja rzecz rozsądzać. W tym jednak opisa-

niu niebios i komet idę za zdaniem Kopernika, nie przeto, abym je miał za

nieomylne, lecz że teraz go wszyscy astronomowie używają, jako łacniejszego

do wyłożenia przyczyn biegów i odmian niebieskich .17

 
Pojawia się tu po raz pierwszy w naszych rozważaniach róż-

nica stanowisk, widoczna w źródłach. Chmielowski, kierując się
rozumowaniem logicznym i właściwym, odwołuje się do sankcji
Pisma, Magisterium, wreszcie Tradycji. Bohomolec natomiast — do
zdania specjalistów, naukowców, tradycji scjentycznej. Robi to rów-
nież racjonalnie, logicznie i — ściśle mówiąc — nie różni się tu
ojciec jezuita od proboszcza firlejowskiego. A jednak Bohomolec
posługuje się już metodą oświeceniową, Chmielowski teologiczną.
Oznacza to, że w pierwszym przypadku Bóg dał człowiekowi ro-
zum, by go zgodnie ze swoją kondycją używał, natomiast w dru-
gim dał rozum człowiekowi po to, by ten realizował ziemskie cele
zgodnie ze swym boskim pochodzeniem. Albo więc będzie postę-
pował zgodnie z wykładnią Bożej woli, albo nie — i wtedy sprzeciwi
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B. Chmielowski, Nowe Ateny..., t. 1, s. 114.18

Ibid., s. 94–95.19

się Dobru, może ulec złu. Rzecz jasna ten schemat nie jest po-
mysłem XVIII wieku, ale wtedy właśnie antropocentryzm stał się
na tyle silny, by kształtować opinionem communem.

Odwołajmy się tu jeszcze do innych przykładów. Zastanawia
się ksiądz Benedykt nad egzystencją Feniksa — istnieje czy nie?
Tu również prezentuje różne stanowiska — i te za istnieniem owej
istoty, i te przeciwko jej obecności na świecie. Przywołuje wiele
argumentów, w tym i obezwładniająco zdroworozsądkowy, że prze-
cież nikt owego ptaka nie widział. W rezultacie pojawia się w za-
kończeniu antropologiczna uwaga: 

 

Żeby zaś ta posteriori negativa o Fenixie sentencja, pierwej od starożytnych

poważnych i świętych autorów utwierdzona, nie była krytykowana, i im error

nie był imputowany, tak trzeba o nich wszystkich trzymać, że to oni non ex

ignorantia, albo errore crasso napisali, ale wieków dawnych zdania zażywali

i fabuł, jak my teraz o Jowiszu, Herkulesie, o Palladzie z Jowisza mózgu zro-

dzonej. Potym do skonwikowania pogan, trzeba było pogańskich zażywać

argumentów albo racyj z ich wiary wziętych .18

 
Racjonalne argumenty dowodzą, że Feniks nie istnieje, nawet

jeśli pisały o nim autorytety starożytności i niektórzy myślicie-
le chrześcijańscy. Mityczny ptak nie miał sankcji Magisterium,
Pismo też o nim nie wspomina. Skoro więc legend o nim nie moż-
na wyjaśnić naukowo, przyrodniczo, to w świecie realnym nie
istnieje. Chmielowski zauważa jednak funkcję metaforyczną mi-
tu i wyjaśnia w ten sposób grecką i rzymską mitologię oraz jej
obecność w chrześcijańskim świecie. To zresztą pozwoli księdzu
dziekanowi na obłaskawienie mitu w dalszych rozważaniach — oto
Feniks stał się prefiguracją Chrystusa.

Ciekawy i nieco anegdotyczny przykład warsztatu pisarskiego
Chmielowskiego odkrywa inny fragment, który zresztą niekiedy
służył do dyskredytacji autora Nowych Aten:

 

Mela Autor [...] twierdzi o ludziach na północnych insułach się znajdujących,

którzy tak wielkie uszy mają, że całe ciało, kiedy tego potrzeba pokrywają;

co rozumiem czynią od słoty wiatrów tej zażywając od natury sobie pozwolo-

nej opończy, albo też idąc spać, takową się przykrywają kołdrą, będąc zawsze

nagimi. [...] Pliniusza słowa o nich te są [...]: Circa Pontum Insulae sunt

Scythicae, ubi Fanesiorum Geni nudo alio qui corpore, tam grandes aures

habet, ut tota ipsorum corpora contegant .19  
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Gajusz Pliniusz Sekundus, Historia Naturalna, t. 1: Kosmologia i Geografia,20

Ks. 2–4, tekst, wstęp, przekł. i kom. I. Mikołajczyk, N. Rataj, E. Twarowska-
-Antczak, K. Antczak, red. naukowa I. Mikołajczyk, Toruń 2017, Ks. 4, s. 326.

B. Chmielowski, Nowe Ateny..., t. 1, s. 95.21

Cytat nie jest dokładny; u Pliniusza uwaga o wielkouchych
zawarta jest w końcówce zdania zaczynającego się od „Feruntur”.
Cytat przytoczony jest zatem z drugiej ręki, a oryginał brzmi:
„Panotiorum aliae, in quibus nuda alio qui corpora prae grandes
ipsorum aurestota contegant” . A jednak proboszcz firlejowski20

nie ufa starożytnym, nawet Pliniuszowi Starszemu — dla podsu-
mowania tej i podobnych informacji pisze:

 

O tych wszystkich cudownych figur ludziach consendum, że to były albo i są

dotychczas jakieś zwierzęta, na kształt małp, albo koczkodanów. Niektóre

zaś z nich mają się liczyć inter poetarum fabulas, albo też że przed tysiącem

lat mogły się znajdować, tandem aliquo fato wygubieni, mądrym tylko nova-

materiam podający, aby dubitando asseverent, asseverando dubitent; albo

rozumieć należy że zły duch augendo superstitionem brał na siebie różne

figuras, albo też trafia się, że z małego dziecięcia dostawszy się człek między

bestyje leśne, ich obyczaje, naturę niejaką bestyj bierze na siebie .21

 
Chmielowski znów racjonalnie podchodzi do tematu. Nie-

stworzone istoty to mogą być zwierzęta albo zdziczali ludzie, albo
i miraż stworzony przez czysto akademickie rozważania lub wręcz
fikcja literacka, wreszcie dawno wymarłe gatunki. Zgoła mógłby
wygłosić takie twierdzenia na każdej ówczesnej katedrze historii
naturalnej. Mógłby, gdyby nie argument o czarcie, ożywiającym
podobne dziwy natury. Chmielowski, jak to się już okazało wcze-
śniej, do swej argumentacji w sposób naturalny włącza świat teo-
logiczny, ze wszystkimi jego właściwościami. Gdyby bowiem jego
rzeczywistość odnosiła się tylko do Boga, to pewnie kartezjanista
czy spinozysta umiałby sobie z nią poradzić. Całość doktryny i wy-
obrażeń katolickich do scjentycznego świata wszakże nie pasowa-
ła. Dlatego coraz częściej negowano istnienie czarów i czarownic,
co wywołuje wielkie oburzenie księdza dziekana rohatyńskiego:

 

Przywiodło mię do pisania w tej materii, iż w wielu kompaniach, i dyskur-

sach słyszę, negujących tę prawdę. Jedni z nich są religiosores in Deum,

wszystkie cuda, lub cudami zdające się awantury extraordynaryjne, Wszech-

mocnej Boga przypisują ręce, nic czartów sprawie nie przyznając. Drudzy

zaś, że scientia vera e theologiae destituti, trochę tylko w szkołach liznęli ła-

ciny, a choć teologii słuchali, tedy bez aplikacji, nomine, non re theologi,
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B. Chmielowski, Nowe Ateny... Część trzecia albo Supplement, Lwów 1754,22

s. 213–214.

Zob. J. Wijaczka, Kościół wobec czarów w Rzeczypospolitej w XV–XVIII wieku23

(na tle europejskim), Warszawa 2016.

a teraz ni Pisma Ś. ni dobrych autorów czytają katolickich, mądrych, apro-

bowanych, ale czytają owych, co levitates, scurrilitates traktują, lub jaką

herezją a subtelnie zarażone czytają [...] .22

 
Ksiądz Benedykt doskonale zauważa laicyzację swoich czasów,

z publicystyczną pasją uzasadnia, dlaczego musi w swym dziele

umieścić informacje o czarcie, czarownikach i czarownicach oraz

ich sprawach. Atakuje przede wszystkim tych, którzy negują ist-

nienie czarów, choć mienią się teologami, a nawet wykorzystują

nieuwagę kościelnej cenzury. W dalszym ciągu wywodów uzasad-

nia, że przecież istnienie czarta (alias demona, diabła, szatana etc.)

poświadcza naocznie Pismo Święte, bo kto wierzy w Chrystusa,

musi wierzyć w kuszenie Jego przez szatana. Po wtóre, Ewange-

lia ukazuje magów i czarowników, z Szymonem na czele, a Sta-

ry Testament odżegnuje się od magii i czarostwa. Skoro nie są to

dzieła Boga, a są złe dla ogółu ludzi — muszą być w mocy czarta.

Nie ma zatem wątpliwości, że i sprawki czarownic muszą dziać

się za diabła poduszczeniem — a to zaraza na bydło, psucie mleka,

pomory, poronienia, zwodzenie prawych przez sukkuby i inkuby.

I wiele więcej. Chmielowski chce uchronić ludzi przed tymi za-

grożeniami, dlatego radzi, jak się przed czarami ustrzec (najlep-

sze są amulety z relikwiami), a także podpowiada, w jaki sposób

rozpoznać czarownicę i co z nią czynić (przywołuje na przykład Młot

na czarownice Heinricha Kramera i Jakoba Sprengera z 1487 ro-

ku). Podobnie upiory powołane są do działania z mocy czarta (ale

życia w sobie nie mają). Potomność jednoznacznie oceniła te frag-

menty dzieła księdza Benedykta jako groźne przesądy i zabobony.

A jednak dopiero w 1776 roku zakazano w Rzeczypospolitej pła-

wienia czarownic, a wkrótce i palenia ich na stosie. Nie zabro-

niono wszakże wiary w czary i magię . To było logiczne — jeśli23

chciało się utrzymać w mocy paradygmat katolicki. W Polsce nie

wzięto pod uwagę opcji europejskiej, głównie francuskiej, która

zakłada, że wszelkie elementy religijne to wymysł człowieka — wła-

śnie przesądy i zabobony. Podsumował to w 1765 roku nieza-

wodny Voltaire:
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Voltaire, Filozofia historii, przekł., wstęp i przyp. M. Skrzypek, Warszawa24

2018, s. 21–22. Dzieło dedykował Voltaire Katarzynie II.

Zob. szczegółowe rozważania: M. Schipper, Na początku nie było nikogo. Jak25

pojawili się ludzie?, przekł. R. Pucek, Warszawa 2012.

Voltaire, op. cit., s. 35.26

Wszystkie ludy były więc przez długie wieki tym, kim są dzisiaj mieszkańcy

południowych wybrzeży Afryki, wielu wysp i połowa Amerykanów. Te ludy

nie mają żadnej idei jednego Boga, który wszystko stworzywszy, jest wszę-

dzie obecny i istnieje sam przez się nawet w wieczności. Nie można wszak-

że nazywać ich ateistami w zwykłym znaczeniu tego słowa, gdyż nie negują

istoty najwyższej, której nie znają i nie mają o niej żadnego pojęcia. Kafaro-

wie biorą jakiegoś owada za swego opiekuna. Murzyni wielbią węża. Wśród

Amerykanów jedni wielbią Księżyc, inni — drzewo. Wielu nie ma absolutnie

żadnego kultu .24

 
Dziś wiemy, jak bardzo Voltaire się mylił . Wówczas jednak25

była to najnowsza wiedza, którą śmiało można było dedykować
Imperatorowej Rosji: „Najwyższej i Najdostojniejszej Władczyni
Katarzynie Drugiej Imperatorce Wszechrusi, protektorce sztuk
i nauk, godnej swym umysłem osądzać narody starożytne, tak jak
jest godna rządzić narodem swoim”. Cuda, diabły i anioły to tylko
bajki, ludzkie wymysły i wiara ciemnych. Przesąd i zabobon. Wstyd
dla człowieka oświeconego. Pod ciężarem takich autorytatywnych
wypowiedzi łatwo się ugiąć, by nie być poczytanym za głupiego,
zgoła dzikusa:

 

Czy uważacie dzikich za nieokrzesanych gburów żyjących w szałasach ze

swoimi samicami i paroma zwierzętami, wystawionych nieustannie na suro-

wość klimatu, znających tylko ziemię, która ich karmi, rynek, dokąd udają

się czasami, aby kupić proste ubrania; za istoty mówiące gwarą, której nie

rozumieją ludzie z miasta, [...] za zbierających się w pewne dni w budynku

przypominającym stodołę, aby celebrować obrzędy, których nie pojmują,

a słuchają kogoś inaczej ubranego od nich, którego nie rozumieją; za tych,

którzy czasami opuszczają swoje chatki, słyszą bicie w bęben i wyrusza-

ją na wyprawę w daleki świat, by zabijać swych bliźnich za czwartą część

tego, co mogliby uzyskać, pracując na miejscu? Takich dzikusów mamy

w całej Europie .26

 
Te pogardliwe słowa odnosi Voltaire przede wszystkim do wieś-

niaków. Trzeba wszakże wziąć pod uwagę, że dla Europy oświeco-
nych kryteria te spełniała też większość polskiej szlachty siedzącej
na wsi. I tych właśnie posesjonatów ksiądz Benedykt poucza: 
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B. Chmielowski, Nowe Ateny... Część trzecia..., s. 415–416.27

Wypowiedź egzorcysty szwajcarskiej diecezji Chur, ks. Cesare Truqui; 28 http://
www.pch24.pl/uczen-znanego-egzorcysty-ks--gabriele-amortha-ostrzega--nie-
lekcewazcie-diabla,58311,i.html#ixzz5u9fgVXfv (dostęp: 19.07.2019).

B. Chmielowski, Nowe Ateny... Część trzecia..., s. 473.29

Koło krów chodzić potrzeba czysto, szkopiec szorując, cecidko pierąc, dojki

obmywając, ręce swoje mieć czyste. Krowie też aby mleka dawała dosyć, w le-

cie trawy, w zimie obroczku i sianka pięknego potrzeba. Aby czarownice

krowom nie odbierały mleka, lubczyku, orliku, biedrzyńcu, trybule, wrzodo-

wego ziela, majeranu polnego, poświęciwszy dawać im podczas dojenia, przez

takież ziela cedzić mleko, garki parzyć, przyczyniwszy pokrzyw i nawrotku.

Item wziąć podpuszczki, ukroić skibkę, wymię tym nasmarować, także i tro-

chą masłem i po kawałku podawać krowom. [...] Obory też niech nie będą

od drogi, bo się wygodzi czarownicom. Strzec się aby nic mleka od krów

twoich czarownice nie dostały .27

 
Widać stąd, że czarownica była naturalnym elementem wiej-

skiej rzeczywistości, takim samym jak oporządzanie bydła czy
porady higieniczne i zielarskie. Wpływała nawet na sposób bu-
dowania obór. Jeśli czarownica, to i czary, a jeśli czary, to i czart.
To nie były, jak sugerowali oświeceniowi filozofowie, przesądy i za-
bobony. To była aprobowana przez wiejską wspólnotę — często
pana włości, wreszcie ojców w kolegium i plebana w parafii —
prawda i realność. Jej odrzucenie musiało skutkować ruiną do-
tychczasowego świata, zniszczeniem światopoglądu, utratą wia-
ry. Ludzie bronią się przed tym i jeśli nie starcza argumentów
racjonalnych — pozostaje instynkt. Dlatego czart ma się dobrze
i w 2019 roku możemy usłyszeć takie słowa:

 

Walka przeciwko Złemu rozpoczęła się tuż po stworzeniu człowieka i będzie

kontynuowana do końca świata. Teraz znajdujemy się w decydującej, histo-

rycznej fazie — zauważył w Rzymie kapłan. — Z jednej strony papież Fran-

ciszek mówi z dużą naturalnością o diable, z drugiej jednak coraz więcej

chrześcijan nie wierzy w jego egzystencję — dodał .28

 
Wreszcie zacytujmy i takie zdanie księdza Chmielowskiego:
 

Sowy także nocne są straszydła, w nocy nad budynkami krzyczące: co

u prostych i zabobonnych ludzi, jest albo dobre omen kiedy piskiem swoim

wyraża powiy powiy; albo złe omen, gdy woła niby podź podź, śmierć progno-

stykując komuś w owym domu. Czasem się to tak stanie per accidens, ale

to fałsz i zabobonnik byłby ten, kto by temu wierzył, bo sam Bóg tylko wie

o naszej śmierci .29  

http://www.pch24.pl/uczen-znanego-egzorcysty-ks--gabriele-amortha-ostrzega--nie-lekcewazcie-diabla,58311,i.html#ixzz5u9fgVXfv
http://www.pch24.pl/uczen-znanego-egzorcysty-ks--gabriele-amortha-ostrzega--nie-lekcewazcie-diabla,58311,i.html#ixzz5u9fgVXfv
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B. Chmielowski, Nowe Ateny..., t. 2, Lwów 1746, s. 373–374.30

S. Konarski, Myśli chrześcijańskie o religii poczciwych ludzi, Warszawa 1769.31

Zob. też syntetyczne rozważania Anny Grześkowiak-Krwawicz, Dyskurs politycz-
ny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee, Toruń 2018.

Warto zapamiętać tę definicję zabobonnika, szczególnie w kon-
tekście wypowiedzi twórców oświecenia stanisławowskiego.

I ostatni z przykładów, choć można by tak cytować bez końca,
tworząc dzieło jeszcze obszerniejsze niż Nowe Ateny... Tym razem
ksiądz dziekan podejmuje kolejny drażliwy temat — wolność i libe-
rum veto. Warto przytoczyć przynajmniej część jego dowodzenia: 

 

U cudzoziemców, in absolutus unus, nullus, a w Polszcze: Omnes pendemus

ab uno, który, jednym słówkiem: Niepozwalam, wszystkich innych Zgoda ze-

psuje. Jedni postronni tego nam zazdroszczą klejnotu, osobliwie do jarzma

urodzone geniusze, drudzy radzi by Polaków in perpetua widzieć libertate;

alias gdyby się w absolutne zmieniła Polska państwo, przy pięknym do woj-

ny Sarmatów sercu, przy niezliczonym szlachty regestrze; Orbis Imperium

mogło by affectare, a sąsiadom przynieść wieczną niewolę i occasum. Jedyne

Polski naszej vitium, że nazbyt wolna i swawolna, a tym samym servitutis

impatiens, libertatis incapax: gdzie nimia libertate perit libertas. Trzeba by ją

samym patriotom ochełznać, i trochę curykować, nexu praw surowych, a nie

kajdanami stringere: ale gdzie w Polszcze Samson na tego lwa mocnego?

Kto Alexander na tego Bucefała? Wolności tej conservatium medium jest

S. Rzymska Katolicka Religia ex oraculo Urbana VIII Papieża: Domini Poloni,

tam diu Liberi, quam diu Orthodoxi .30

 
Chmielowski wie, że nie wszystko z polską wolnością jest

w porządku. Rozumie też jej prawdziwą funkcję — chodzi o to, by
każdy obywatel (recte szlachcic) miał głos wolny, bo tylko wtedy
będzie w pełni człowiekiem (a nie bydlęciem jak chłop na przy-
kład). Gdyby zaś doszło do absolutum dominium — Polska byłaby
wielka i z łatwością zniszczyłaby sąsiadów. Dlatego lepiej zrezyg-
nować z imperium, bo wtedy nie tylko wolności nie będzie, ale
i, jak się można domyślać, „dawnych Polaków”. Na to, by miar-
kować wynaturzenia wolności, Polak musi być katolikiem, nie
tylko de iure, ale i de facto. Jeśli taką wiarę porzucimy, być mo-
że będziemy wielcy, lecz nie będziemy Polakami. Takie było spo-
łeczne i historiozoficzne uzasadnienie metody Chmielowskiego,
a nie był na tym polu sam, czego dowiódł w znakomitej pracy Sta-
nisław Konarski .31

Z obszernego dzieła proboszcza firlejowskiego wybraliśmy tyl-
ko fragmenty, na boku pozostawiając jego inne dokonania, jak
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B. Chmielowski, Nowe Ateny..., t. 2, s. 767.32

choćby przedziwny, ale i dobrze napisany, swoisty „poemat dydak-
tyczny” prozą i wierszem o parafii i ogrodzie erygowanym ręką
księdza Benedykta. Czas tedy przejść do podsumowania. Nowych
Aten nie powinno się ani krytykować, ani bronić. Należy je ana-
lizować, koniecznie w kontekście czasów, w których powstały.
Powinniśmy też mieć na względzie, że otaczał księdza Benedykta
nie tylko polski barok czy sarmatyzm, ale i Kartezjusz, Leibniz,
Newton, Spinoza, Baumgarten, Jean-Philippe Rameau czy Dietrich
Buxtehude. Nie chodzi o to, czy Chmielowski znał dokonania wy-
mienionych postaci, te dokonania jednak wpływały na klimat
epoki. Chodzi przecież o wiek XVII i XVIII, a także o zjawiska kon-
tynuowane potem jako oświecenie i dalej, w wieku XIX. Chmie-
lowski zbyt dobrze rozumiał dzieje, by je kwantyfikować. Zbierał
też wiedzę zewsząd — przez oczy i przez uszy — i tworzył pewną
wizję świata, w swoim przekonaniu właściwą, moralną i pouczają-
cą, którą wszyscy pojmą, gdyż, jak stwierdził pod koniec drugiego
tomu dzieła, usprawiedliwiając się nieco z łaciny:

 

W łacińskim zaś Kościele od początków zaraz S. Religii usus był łacińskiego

języka, tak do mszy, jak i do pacierzy kapłańskich, które i panny zakonne

po łacinie odprawowały i odprawują, choć mało albo nic cale nie rozumieją

łaciny, ale Bóg rozumi, na ich patrzy serce .32

 
Nowe Ateny nie są ani głupie, ani mądre. Trzeba je badać in situ,

uważnie odkrywając poszczególne warstwy.
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Enlightened Priest. Comments on Benedykt Chmielewski’s
New Athens

[summary]

The article is a fragment of a larger study, entitled Polish Project. Enlightenment
in the First Republic of Poland (in preparation). Benedict Chmielowski’s New
Athens is an extremely important text for the development of Polish culture
in the eighteenth century, revealing the essence of the functioning of the
“enlightened unenlightenment”. This term, which is more and more often used,
is employed to denote the phenomena previously described as “enlightened
Sarmatism”. New historical research makes it necessary to change the previous
understanding of Sarmatism in a quite significant way, limiting the use of
this concept when describing cultural phenomena of the eighteenth century.
New Athens is a good example of the application of the method of cultural
“enlightened unenlightenment”, and the article tries to bring closer the basic
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determinants of this method. This is important, especially since shortly after
the publication of Chmielowski’s work, in 1769, Stanisław Konarski created
the final theoretical form of the Polish Enlightenment, different from the
unenlightenment, but also from European practices.

Keywords: Benedykt Chmielowski, New Athens, enlightened unenlightenment,
polish culture of the eighteenth century
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Bliska jest mi koncepcja śladu Thornberga, oparta częściowo na rozważaniach2

Paula Ricœura: „Ślad staje się najbardziej enigmatycznym narzędziem, za po-
mocą którego narracja historyczna »ponownie kształtuje« czas. Czyni to poprzez
konstruowanie połączenia wywołanego przez zachodzenie tego, co egzystencjal-
ne na to, co empiryczne w znaczeniu śladu”; J. M. Thornberg, Hermeneutyka, se-
miotyka i architektura: ponowne odwiedziny u Timaiosa, [w:] Przestrzeń, filozofia
i architektura. Osiem rozmów o poznawaniu, produkowaniu i konsumowaniu prze-
strzeni, red. E. Rewers, Poznań 1999, s. 186.

Na temat kategorii milieu zob. E. Rewers, Język i przestrzeń w poststruktura-3

listycznej filozofii kultury, Poznań 1996.
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DREZNO W RELACJACH POLSKICH
OSIEMNASTOWIECZNYCH PEREGRYNANTÓW.

REKONESANS

„Tego miasta już nie ma” — takim krótkim i lakonicznym,
a jednocześnie bardzo wymownym zdaniem otwiera Jacek Sta-
szewski monografię o obecności Polaków w osiemnastowiecznym
Dreźnie . Zatem już na wstępie obszernej pracy badacz daje wy-1

raźny sygnał, że z dawnego miasta niewiele zostało. Owszem, jest
jakieś inne Drezno, współczesne, niewiele ma ono jednak wspól-
nego ze swoim odpowiednikiem z przeszłości. Staszewski zwraca
uwagę przede wszystkim na przygniatającą, w wymiarze material-
nych zniszczeń, historię miasta, na wszystkie katastrofy, które na
nie spadły i skutecznie zatarły wszelkie ślady dawnej świetności.
Ale Drezno z XVIII wieku istnieje jeszcze w wymiarze tekstualnym
i ikonograficznym, są też jego ślady . Zachowały się dokumenty2

świadczące o obecności ludzi, którzy je wówczas współtworzyli, byli
jego częścią, organizowali jego socjologiczne milieu . Mieszkańcy,3

przyjezdni, wagabundzi, peregrynanci, dyplomaci zostawili roz-
maite teksty: relacje z podróży, diariusze, listy, pamiętniki, wspo-
mnienia — słowem, teksty zapisywane z „ciekawości miasta”, ale

https://doi.org/10.31338/0137-6942.wo.36.2
https://orcid.org/0000-0002-0723-3320
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H. Dziechcińska, „Podróż” w druku i rękopisie, [w:] Staropolska kultura ręko-4

pisu, red. H. Dziechcińska, Warszawa 1990, s. 117–118.

Spory zasób tekstów wciąż wymaga opracowania i zbadania; zob. A. Iwa-5

nowska, Polskie rękopiśmienne relacje podróżnicze z epoki saskiej, [w:] Staro-
polska kultura.... Na wiele materiałów źródłowych wartych jeszcze rozpatrzenia
wskazuje Adam Kucharski, szczególnie z pierwszej połowy XVIII wieku; Theatrum
peregrinandi. Poznawcze aspekty staropolskich podróży w epoce późnego baroku,
Toruń 2013.

B. Żyłko, Wstęp, [w:] W. Toporow, Miasto i mit, przekł. i oprac. B. Żyłko,6

Gdańsk 2000, s. 19.

T. Sławek, Miasto. Próba zrozumienia, [w:] Miasto w sztuce — sztuka miasta,7

red. E. Rewers, Kraków 2010, s. 20.

Trzeba wspomnieć, że miasto było jednym z najważniejszych obiektów na8

trasie staropolskich wędrówek. Podróżowanie od miasta do miasta bywało też
celem samym w sobie. To miasta w początkach masowych podróży determinowa-
ły wytyczanie trasy, którą przemieszczał się peregrynant. Miasta wypełniały też
relacje i, jak zauważa Dziechcińska, często organizowały kompozycję diariusza;
O staropolskich dziennikach podróży, Warszawa 1991, s. 41.

też z „potrzeby pamięci” . Wiele relacji z podróży miało z zało-4

żenia charakter osobisty, przeznaczony wyłącznie dla wąskiego
grona odbiorców, ale też dla samych autorów. Można też mó-
wić o swoistym kodzie memuarystycznym, który miał na celu
przypomnienie odbytej podróży, zwiedzanych miejsc, doświadczo-
nych wydarzeń .5

W niniejszych rozważaniach interesuje mnie przede wszystkim
Drezno w kształcie, który wyłania się z relacji podróżniczych, z za-
pisanych wrażeń, doświadczeń, spotkań z jego mieszkańcami. Nie
zmierzam jednak do wypracowania wyraziście jednolitego obra-
zu miasta; mam świadomość, że jego przedstawienia podlegają
w tekstach znacznemu zróżnicowaniu oraz różnorakim fluktua-
cjom. Interesuje mnie także złożoność przestrzeni miejskiej, jej
„punkty węzłowe i dominanty” , które współtworzą idiomatyczny6

obraz każdej metropolii. „Miasto — jak zauważa Tadeusz Sła-
wek — jest wielopojawieniowe; mimo tego samego nazewnictwa
i tej samej topografii nie ma »jednego« miasta” . Takie zróżnico-7

wanie w obrębie jednego obiektu (tu Drezna w XVIII wieku) de-
terminują różnorakie czynniki. Na sposób wspominania miasta
w relacji podróżniczej, ale też na wybór obiektów zainteresowa-
nia i ich opisów duży wpływ miał cel, który w znacznej mierze
kształtował mapę podróży, według której podążał peregrynant .8

Inaczej też obraz miasta kształtuje się w zależności od formy
genologicznej. W inny sposób może być przedstawiane miasto —
i często tak się właśnie dzieje — w diariuszu, a inaczej w pamięt-
niku. Odmienny tryb narracji oraz inny rytm wypowiedzi mają
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„To ślad chwili, notatka warunkowana momentalnością doznawanych uczuć9

(w danej chwili, a więc w momencie zapisu), odczuć fizycznych, a także czasem
momentalnością tego, co było, a co wraca, staje się ważne, przypomniane właśnie
w momencie zapisu i przez zapis”; E. Z. Wichrowska, Twoja śmierć. Początki dzien-
nika intymnego w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku, Warszawa 2012, s. 71.

H. Dziechcińska, Pamiętniki czasów saskich. Od sentymentalizmu do sensua-10

lizmu, Bydgoszcz 1999, s. 67–68. O pismach apodemicznych i kształceniu reto-
rycznym w kreowaniu opisów podróży pisano wielokrotnie; zob. m.in. M. Bratuń,
„Ars apodemica”. Narodziny — rozwój — zmierzch, [w:] Wędrować, pielgrzymować,
być turystą. Podróż w dyskursach kultury, red. P. Kowalski, Opole 2003; B. Rok,
Polscy podróżnicy XVIII wieku na szlakach europejskich. Szkic do portretu pere-
grynantów, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 2009, nr 2–3; R. Krzywy,
Wędrówki z Mnemozyne. Studia o topice dawnego podróżopisarstwa, Warsza-
wa 2013; Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych, red. D. Żołądź-
-Strzelczyk, M. E. Kowalczyk, Wrocław 2017.

niekiedy kluczowe znaczenie (casus diariusza Michała Radziwiłła
i pamiętnika Stanisława Augusta Poniatowskiego i ich zapisków
z pobytu w Dreźnie). Oczywiście rodzi to szereg pytań, choćby
podstawowe: czy forma diariuszowa lepiej służy oddaniu rzeczy-
wistości doświadczonej w podróży niż forma pamiętnikarska, któ-
rej powstanie w znacznie większym stopniu opiera się na filtrze
memuarystycznym? Czy zatem dziennik z jego skróconą w czasie
notacją  i często krótszą frazą, pisaną wszak hic et nunc, czy też9

pamiętnik ze swoją płynną, przepracowaną narracją będzie gatun-
kiem lepiej predysponowanym do oddania doświadczenia podró-
ży? Nie sposób w tej chwili tego rozstrzygnąć. Sytuację utrudnia
dodatkowo krzyżowanie się obu tych form genologicznych. W tym
miejscu jedynie sygnalizuję złożony problem gatunku i referencji,
który moim zdaniem w wielu przypadkach dość znacząco różni-
cuje opisy podróży.

Inny aspekt mający znaczny wpływ na literackie zapiski róż-
nych genologicznych typów to wielowiekowa tradycja kultury
podróżniczej kształtująca i jednocześnie edukująca peregrynanta
w zakresie sztuki pisarskiej oraz dostarczająca wiadomości o od-
wiedzanych w trakcie podróży miejscach:

 

podróżny [...] wyruszał poza granice kraju z pewnym „bagażem” intelektual-

nym, w którym oprócz zespołu powszechnie znanych wyobrażeń dotyczących

ośrodków urbanistycznych, mieściły się [...] utrwalone w tradycji pewne za-

sady opisu miasta .10

 
Podróżnikowi nie pozostawia się zbyt wiele miejsca na włas-

ną inwencję, bowiem jest „wrzucany” w porządek kultury po-
dróżniczej, z jej mechanizmami, retorycznymi uproszczeniami,
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F. Wolański, Inność przestrzeni miasta w relacjach polskich peregrynantów11

w XVIII wieku, [w:] Staropolski ogląd świata — problem inności, red. F. Wolański,
Toruń 2007, s. 324.

E. Rybicka, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej12

w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2003, s. 11.

skonwencjonalizowanymi strukturami. To, co staje na drodze
peregrynanta, bywa już wcześniej wskazane, opisane i częściowo
zinterpretowane (pisma apodemiczne). Obiekt napotkany w po-
dróży, a może lepiej nie tyle napotkany (w znaczeniu przypad-
kowy), ile tworzący mapę, po której, jak po sznurku, wędruje
podróżnik do kolejnego obiektu-miasta, był już z góry opisany.

Z kolei Filip Wolański zauważa, że obraz miasta „rodził się
w czasie pobytu w nim”, a jego wcześniejsze wyobrażenie utrwa-
lone dzięki wiedzy zaczerpniętej z lektur podlegało konfrontacji
z rzeczywistością. Do przedefiniowania wyobrażenia dochodziło
już z chwilą wyłonienia się panoramy miasta zza horyzontu.
„Konsekwencją tego procesu — jak dalej zauważa Wolański —
stawało się ukształtowanie obrazu, który stanowił wypadkową
wiedzy posiadanej wcześniej oraz nabywanej w czasie pobytu” .11

Ta niezwykle interesująca konstatacja skłania do refleksji, któ-
ra prowadzi bezpośrednio do problemu relacji między tekstem-
-reprezentacją a obiektem istniejącym w rzeczywistości (tu:
miastem). Chodzi o potrójną relację, która przedstawia się nastę-
pująco: peregrynant wyrusza w drogę z wyobrażeniem ukształ-
towanym tekstami (lekturą), po czym następuje konfrontacja
z rzeczywistością (czyli interpretacja i przedefiniowanie) i w ko-
lejnej fazie, już po przepracowaniu na podstawie rzeczywistości,
peregrynant tworzy własny tekst opisujący obiekt (miasto), sło-
wem — tworzy własną reprezentację. Zatem tekst przeradza się
w tekst za pośrednictwem rzeczywistości. Zresztą trudno było-
by uciec od tego „współuzależnienia i obustronnej konstytucji
miast zapisanych w tekstach i pozatekstowych” . Na kształt relacji12

podróżniczej, oprócz lektury pism apodemicznych i retorycznych,
znaczny wpływ ma zatem ich re-interpretacja, która wynika po
części z improwizacji. Wybór miejsca, które należy odwiedzić, bar-
dzo często, jak się wydaje, pozostawał w gestii podróżnika, mi-
mo retorycznego dyktatu i apodemicznej dyrektywy. Decyzja zaś
o ostatecznym planie zwiedzania — o tym, co jest warte ogląda-
nia — była, moim zdaniem, podejmowana indywidualnie i moty-
wowała ją przede wszystkim ciekawość.

 



30 Artykuły i rozprawy

B. Rok, Rola podróży w kształtowaniu obrazu świata w mentalności polskiej13

XVIII wieku, [w:] Między barokiem a oświeceniem. Edukacja, wykształcenie, wiedza,
red. S. Achremczyk, Olsztyn 2005, s. 32. Relacja między turystyką współczesną
a prekursorską wobec niej osiemnastowieczną byłaby interesującym przedmio-
tem badań. Temat ten wykracza jednak poza ramy niniejszego niewielkiego szkicu,
sygnalizuję więc jedynie ów problem.

K. Bartkiewicz, Podróżowanie między Dreznem i Warszawą w czasach sas-14

kich, [w:] Polska — Saksonia w czasach Unii (1697–1763). Próba nowego spojrze-
nia, red. K. Bartkiewicz, Zielona Góra 1998, s. 73–74. Podróżowano z różnych
powodów, ale jak zauważa dalej Bartkiewicz: „O ile z Saksonii do Warszawy lub
do któregoś innego miasta w Polsce przybywali już wówczas dość regularnie
przedstawiciele różnych grup społeczno-zawodowych, o tyle do Drezna udawali
się głównie reprezentanci środowiska dworskiego” (s. 75). O powodach podróżo-
wania do Drezna w czasach saskich pisał też m.in. Adam Kucharski: „Chętnie
zatrzymywano się na dworze drezdeńskim, załatwiając swoje sprawy i szukając
protekcji. W listach często eksponowano również motyw poznawczy takich po-
bytów”; op. cit., s. 91. Zob. też J. Staszewski, op. cit., s. 88 i n.; B. Rok, Percepcja
rzeczywistości europejskiej staropolskich peregrynantów połowy XVIII wieku,
[w:] Tożsamość i odmienność, red. B. Rok, F. Wolański, Toruń 2011, s. 15.

Można nawet — jak zauważa Bogdan Rok — stwierdzić, że podróżnicy ci

byli wytrawnymi turystami odpowiednio wybierającymi trasy i miejsca godne

zwiedzenia. Przywiązywali też wagę do starannego oglądania wszelkich cie-

kawostek napotkanych na drodze. Świadczy o tym już sam fakt dokonania

przez nich zapisu wrażeń z podróży .13

 
Wskazałem problemy, które warto mieć na uwadze, analizując

relacje podróżnicze. Wciąż są to tematy dyskutowane w szeroko
rozumianych badaniach nad podróżowaniem. Wszystkie wska-
zane czynniki mają też znaczący wpływ na kształtowanie obrazu
miasta w relacjach podróżniczych. Uczyniwszy tych kilka zastrze-
żeń, można przejść do przyjrzenia się obrazom Drezna szkicowa-
nym w relacjach podróżników.

Oczywiście ruch podróżniczy między Warszawą a Dreznem
na dobre rozpoczyna się w czasach saskich i jest ściśle związa-
ny z unią polsko-saską. Zawiązanie stosunków między krajami,
częstsze wizyty i kursowanie na tej trasie w znacznym stopniu
przyczyniły się do polepszenia infrastruktury drogowej, do wyty-
czenia nowych szlaków, do powstania map i starannie opracowa-
nych przewodników opisujących drogę, znajdujące się przy niej
karczmy, zajazdy, stacje pocztowe, oznakowane mosty . Zwięk-14

szone zainteresowanie Saksonią i Dreznem nie ogranicza się do
czasów unijnych; dalsze relacje wiążą się z czasami konfederacji
barskiej. Z pewnością na zwiększenie zainteresowania Dreznem
miała też wpływ znaczna rozbudowa miasta dokonana za rządów
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Wystarczy wspomnieć, że powstaje wówczas m.in. Zwinger (1711–1722),15

pałac Japoński (1715–1741), pałac Bruehla (1737) i Kurlandzki (1728), Akademia
Rycerska (od lat dwudziestych), kościoły, ratusze, kamienice.

Zob. T. K. z Radziwiłłów Morawska, Diariusz podróży 1773–1774, wstęp16

i oprac. B. Rok, Wrocław 2002. Wspomina o tym Bogdan Rok: „Z diariusza wie-
my, że dalej jechała przez Pragę i Drezno. Niestety, na tych wiadomościach za-
piski diariuszowe się kończą”; B. Rok, Podróżnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego
w XVIII w., „Studia Slavica et Balcanica Petropolitana” 2011, nr 2, s. 63.

Podróż datowana jest na lata 1697/1698; zob. A. Kucharski, op. cit.,17

s. 58–59.

S. B. Krasiński, Compendium diariuszu niemieckiej, francuskiej, angielskiej,18

holenderskiej peregrynacyi, krotkim opisaniem na kartę wylane i wydane: Jaśnie
Wielmożnemu Ojcu i Dobrodziejowi, s. l. A. Sajkowski datuje wydanie w przybli-
żeniu na rok 1704. Korzystam z egzemplarza Biblioteki Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Zob. też A. Sajkowski, Opowieści misjonarzy, konkwistadorów, pielgrzymów
i innych świata ciekawych, Poznań 1991, s. 274.

Ibid., s. 275.19

Augusta II i Augusta III . Jednak po lekturze relacji odwiedzają-15

cych miasto odnosi się wrażenie, że Drezno na mapie podróży
wciąż jest miejscem dość niszowym i częstokroć pomijanym
w opisach lub ledwie wzmiankowanym. I na tle dużych, atrakcyj-
nych aglomeracji ówczesnej Europy, takich jak Paryż czy Rzym,
pozostaje miastem mimo wszystko marginalizowanym. Na przy-
kład w diariuszu podróży Teofili Morawskiej, skrupulatnie wszak
prowadzonym, pełnym interesujących, szczegółowych opisów, nie
znajdziemy wzmianki o Dreźnie, choć z europejskiej podróży wra-
cała przez Wiedeń, Pragę i potem właśnie Drezno. Natomiast opi-
sała, choć też zdawkowo, inne ważne miasto Saksonii, Lipsk .16

Trudno powiedzieć, czemu pominęła w opisach Drezno. Szkoda.
Z początków podróży po Europie inicjowanych na progu cza-

sów saskich  na uwagę zasługuje niewielkich rozmiarów poetycki17

diariusz Stanisława Bonifacego Krasińskiego, w którym znaj-
dziemy specjalnie wyodrębnioną tytułem cząstkę Drezdeńska pe-
regrynacyja . Jednak opis samego miasta jest do tego stopnia18

szczątkowy, że Alojzy Sajkowski wysnuł przypuszczenie o błędzie
drukarza: „I znów sygnał błędny (może to samowola drukarza?),
bo w dalszym ciągu niewiele temu miastu czy w ogóle Saksonii się
poświęca” . Poetycki dyskurs, w którym Krasiński zamyka swoje19

peregrynackie adnotacje, przypomina pewnego rodzaju tekstual-
ną mapę. Rytm zapisu wyznaczają punkty-ślady, które po kolei,
krok po kroku, odznacza i które przyjmują porządek linearny.
Tekst staje się linią z nielicznymi rozwiniętymi punktami-opisami
miast, w których peregrynant zatrzymuje się na dłużej. Ale i opisy,
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Zob. Ibid.20

czy lepiej powiedzieć sprawozdania, bowiem sprawozdawczość wy-
daje się modus dicendi zapisu Krasińskiego, nabierają charakteru
wyliczenia, matematycznej adnotacji czynionej jakby z poczu-
cia obowiązku raczej niż ze spontanicznej fascynacji doświadcza-
ną przestrzenią .20

Sam opis „peregrynacyji drezdeńskiej” — jak wspomniałem —
jest niezwykle ascetyczny. Trzeba jednak mieć na uwadze, że
Drezno, kiedy zwiedzał je Krasiński, było przed znaczną rozbu-
dową architektoniczną, która miała się zacząć kilkanaście lat
później. Warto zwrócić uwagę na precyzyjnie określoną, subiek-
tywną strategię zwiedzania, która do pewnego stopnia determi-
nuje opis miasta:

 

Do Miasta Królewskiego jechaliśmy Drezna.

To Saxońskie jest Miasto, w sobie szczupłe dosyć,

Lecz go trzeba dla skarbów Królewskich wynosić.

[...]

W Dreznie stanąwszy Lipca ośmnastego, nieco

Zabawiwszy, przed Miastem z jego się Forteco

Poznaliśmy, w której się nie mała potęga,

Egra Rzeka dość wielka, pod jej mury sięga.

Na drugiej stronie Rzeka, tam pałac zastanie

Iagerhaus, (myśliwskie to jest pomieszkanie)

Do Zamku w tym poszło się, starając jakoby

Widzieć, i z gruntu widzieć Saxońskie ozdoby.

 
W zasadzie o samym mieście mamy kilka luźnych uwag

o charakterze przestrzennym, wyliczenie obiektów i zachwyt nad
ogromem rzeki, jakby kontrastującej ze „szczupłym” miastem.
Krasiński wyraziście podkreśla, że nadrzędnym celem dla odwie-
dzającego jest oglądanie „skarbów Królewskich”. Tym samym
deskrypcja miasta zostaje zredukowana do zaprezentowania
różnych artefaktów zgromadzonych w skarbcu, które Krasiński,
trzeba przyznać, dość skrupulatnie opisuje. Odpowiada temu
rytm porządku zwiedzania — od naszkicowanej panoramy od ra-
zu przechodzimy do pomieszczeń. Drezno w tej relacji to przede
wszystkim przedmioty („Saxońskie ozdoby”), poprzez które defi-
niuje się atrakcyjność turystyczną miasta.

Zupełnie inny obraz Drezna wyłania się z diariusza Michała
Kazimierza Radziwiłła, który gościł w mieście w czasie karnawału
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AGAD Arch. Radziwiłłów dz. VI, II-80a (numery skanów od PL-1-354_6-2-80a-21

0076 do PL-1-354_6-2-80a-0090).

1722 roku . Niewiele znajdziemy w nim opisów miasta, a w za-21

sadzie poza miniaturowymi wzmiankami nie ma ich wcale. Co
ciekawe, 6 stycznia, na dzień przed wjazdem do stolicy Saksonii,
zatrzymuje się on w pobliskiej Miśni „na popas”, a w dzienniku
zapisuje kilka uwag o architekturze — wymienia osobliwy most
na rzece, kopułę kaplicy z kamienia i kilka nagrobków książąt
saskich. Wspominam o tym, bo przez cały pobyt w Dreźnie żadne
elementy, żadne budowle architektoniczne nie budzą jego zain-
teresowania. Wyraźnie architektura miasta rezydencjalnego nie
stanowi o jego świetności. Ale diariusz księcia Radziwiłła poka-
zuje miasto z innej perspektywy. Po przyjeździe składa on wizyty,
gości znajomych, bywa na komediach francuskich i włoskich, na
redutach, balach, karuzelach (popisy sztuki jeździeckiej i wła-
dania bronią). Drezno w tej relacji to przede wszystkim miasto
żywiołu towarzyskiego i theatrum nieustającej zabawy (trwa wszak
karnawał). Swoje zapiski z pobytu książę ogranicza w zasadzie
do krótkich wzmianek o mszach, obiadach, spotkaniach, wizytach
w teatrze i uczestniczeniu w różnorakich zabawach i balach:

 

13 January. Byłem rano na pokojach i stamtąd powróciwszy obiad zjadłem

u siebie [...] wieczorem zaś byłem na komedyjach francuskich i redutach.

 
10 Februarij. Tymże się bawiłem, wieczorem na Redutach.

 
14 Februarij. Po obiedzie dosyć rannym w Cwingierigarden wszyscy z Panem

strzelaliśmy do celu z muszkietów polowych, mnie się nie bardzo udało bom

nic nie wygrał [...].

 
Diariusz „kalendarzowy” Michała Radziwiłła zorganizowany

jest przez rytm dnia, pospieszny zapis umykających chwil. Tak
jakby autor nie chciał, by zdarzenia, choć zawsze lakonicznie
przywołane, przykrył filtr pamięci, który nadałby im sentymen-
talny rys, afektowany i przepracowany w pamięci, obleczony
w kształt wspomnienia. W telegraficznych zdaniach, oddzielanych
przecinkami, ujawnia się rytm codzienności, puls miasta uchwy-
cony i zapisany hic et nunc. Odczuwalna jest też atmosfera jakby
znużenia, którą zapewne wzmaga powtarzalność zapisu, ale może
nade wszystko powtarzalność każdego kolejnego dnia. Nie można
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Pamiętniki króla Stanisława Augusta. Antologia, wybór D. Triaire, przekł.22

W. Brzozowski, wstęp A. Grześkowiak-Krwawicz, red. M. Dębowski, Warszawa
2013, s. 81–83.

Ibid., s. 81–82. Na temat pobytu Stanisława Augusta Poniatowskiego w Sak-23

sonii zob. T. Kostkiewiczowa, Pamiętniki Stanisława Augusta na nowo odkryte,
Warszawa 2015, s. 84–85.

„Przestrzeń miasta — jak zauważa Aleksandra Norkowska, analizując obraz24

miasta w tekstach literackich — nie dawała możliwości organizowania pewnego

rodzaju rozrywek dostarczających przyjemności. Mam tu na myśli przedstawio-

ne w utworach opisy wyścigów konnych, turniejów rycerskich, widowisk na

wodzie, które organizuje się na łonie natury, wykorzystując warunki terenowe.

Przyjemność, jakiej doznaje uczestnik tego typu wydarzeń, określilibyśmy mia-

nem przyjemności mieszkańców miast, w odróżnieniu od przyjemności miejskiej,

doznawanej w ściśle określonej przestrzeni architektoniczno-urbanistycznej”;

A. Norkowska, Miasto w literaturze: przestrzeń przyjemności „uczciwej” i „nagan-

nej”, [w:] Przyjemność w kulturze epoki rozumu, red. T. Kostkiewiczowa, Warszawa

2011, s. 91.

oprzeć się wrażeniu, że czas zabawy i uciech funkcjonuje na za-
sadzie wiecznego powrotu, dzień kończy się i następnie wraca do
punktu wyjścia. Kolejny dzień kalendarza przynosi niemal iden-
tyczne, mechaniczne odtworzenie poprzedniego, w którym uczest-
niczy się przede wszystkim cieleśnie powtarzając rytuał. W tym
egzystencjalnym kalendarium miasto jest jakby odsunięte, istnie-
je gdzieś z boku, ale można powiedzieć, że wyczuwalny jest duch
drezdeńskiego milieu unoszący się nad zapiskami księcia Radzi-
wiłła „Rybeńko”.

Zupełnie inny obraz miasta znajdziemy we wspomnieniach
Stanisława Augusta Poniatowskiego z pobytu na dworze saskim.
Przyszły król Polski spędza tam sześć wesołych tygodni swoje-
go życia . I znowuż nie miasto, w ścisłym sensie, będzie głów-22

nym przedmiotem opisu. Dla Poniatowskiego pobyt drezdeński
to przede wszystkim uczestnictwo w różnorakich zabawach,
polowaniach, grach towarzyskich i ucztowaniu. W całej relacji
z drezdeńskiego epizodu dominuje indywidualna radość z bycia
w centrum biesiadowania, a poetyka opisu zdominowana jest
przez afekty. Młody Poniatowski zachwyca się splendorami dwo-
ru, żywą konwersacją przy obiadach czy polowaniem królewskim
(w nieodległym od Drezna Hubertusburgu), które dość skrupu-
latnie opisuje . I choć większość tych uciech odbywała się poza23

miastem, poza jego architektoniczno-urbanistyczną strukturą, to
można w tym przypadku mówić, że były to „przyjemności miesz-
kańców miast” , a ściślej: świty dworu królewskiego.24
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I. Potocki, Dzienniki i listy z podróży po Europie (1765–1771), wstęp i oprac.25

A. Kucharski, przekł. z łac. K. Gara, [w:] Staropolskie podróżowanie, red. B. Rok,
F. Wolański, Kraków 2016, s. 178–179.

Specyfika drezdeńskiej polis ukazana w relacji Stanisława
Augusta Poniatowskiego ściśle wiąże się z dworem królewskim,
to on bowiem organizuje i zespala rytm miasta, nadaje mu zna-
czenia i konstytuuje jego świetność. Można wszak mówić o prze-
sunięciu centrum miasta, a w zasadzie o centrum „ruchomym”,
które wędruje wraz z orszakiem królewskim i jego świtą. Za
wcześnie jeszcze, by mówić o zdominowanej przez opisy zabaw
towarzyskich i uciech dworu królewskiego wizji Drezna, która ry-
suje się w relacjach z czasów unii polsko-saskiej. Ale trzeba też
zauważyć, że znaczny procent podróżników wywodził się z wy-
sokich warstw społecznych, dla których żywioł towarzyski był
nieodłącznym elementem egzystencji i którego szukali też poza
granicami kraju.

Oba przykłady — i Radziwiłła, i Poniatowskiego — pokazują
odmienny obraz zdarzeń drezdeńskich, jednak w obu relacjach
główną atrakcją miasta jest przyjemność zabawy. W obu tych frag-
mentach dochodzi do swoistego przewartościowania spojrzenia
na miasto, które ogniskuje się wokół innych potrzeb, innej aksjo-
logii. Od waloru architektonicznego, urbanistycznego czy histo-
rycznego ważniejszy i ciekawszy okazuje się aspekt socjologiczny.

Zgoła odmienny opis Drezna z czasów już po unii zostawił
w swoim dzienniku Ignacy Potocki; zacytujmy w całości:

 

Z Lipska wyjechawszy, dniem i nocą podróż odprawując, przybyliśmy do

Drezna 14 [marca]. Ciekawości miasta podczas naszej bytności widzieć nie

omieszkaliśmy, jako to: galeryję malowania, Riss Camer, akademiję rysun-

ku, galeryję kopersztychów i różnych ciekawości. Jako też gabinet historyi

naturalnej, theatrum, kościoły, gabinet Pana Lepelt etc.

[...] Nota bene w Dreźnie godzien widzenia jest pałac holenderski, ogród wiel-

ki, zbiór statui, ogród Moszyńskiej i pałac grafa Brühla.

U dworu byłem przyjęty z wszelką grzecznością. Dwa razy na obiedzie u elek-

tora, dwa u elektorowej wdowy. [...]

10 aprila z Drezna wyjechaliśmy .25

 
Oto przykład jednego z najbardziej lakonicznych i skondenso-

wanych opisów Drezna, przypominający jakiegoś rodzaju skrót
z przewodnika i jednocześnie będący jakby wskazówką dla in-
nych podróżnych. Ale trzeba też przyznać, że miasto i sposób je-
go recepcji przedstawia się klasycznie, zgodnie z dyrektywami:
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Zainteresowanie malarstwem i galeriami nasila się w XVIII wieku; zob.26

H. Dziechcińska, Pamiętniki czasów saskich, s. 87.

Z pamiętnika konfederatki księżnej Teofili z Jabłonowskich Sapieżyny (1771–27

–1773), oprac. W. Konopczyński, Kraków 1914.

Ibid., s. 77.28

Ibid., s. 78–79.29

Ibid., s. 83.30

od architektury, poprzez galerie , aż do dworskiej wizyty. Jednak26

miasto, ze względu na oszczędny sposób deskrypcji, jawi się jako
zbiór obiektów, choć trzeba podkreślić, że interesujących.

O wiele bardziej rozbudowany, znacznie ciekawszy i przede
wszystkim pełniejszy opis Drezna pozostawiła Teofila z Jabło-
nowskich Sapieżyna . Swój pobyt w saksońskim mieście rozpo-27

czyna od spacerowania po moście:
 

Ja zaś z panem Puttkamerem wyszłam zmrokiem na most murowany na

Elbie, który łączy stare miasto z nowem. A że ten most jest jedną z najpięk-

niejszych promenadą i wiele w każdy moment znaleźć można ludzi, figurą

cudzoziemki wiele ciekawości uczyniłam .28

 
Jak wynika z dalszych notatek drezdeńskich, Teofila żywo

zainteresowana jest zwiedzaniem. Odwiedza wszystkie ważniej-
sze obiekty architektoniczne miasta — Zwinger, pałac Bruhla,
ogrody... — wszystko starannie opisuje. Deskrypcja miasta pióra
Sapieżyny nabiera charakteru przestrzennego; miasto, można po-
wiedzieć, zaczyna się „rozpychać”, staje się bardziej terytorialne,
mniej ograniczone:

 

W wieczór byłam na promenadzie w Cwingerze, która jest jedną z naj-

pryncypalniejszych i bardzo ludna. Jest to przestrzeń zamknięta w czterech

pawilonach w strukturze rzadkiej piękności. [...]

W środku plac dla promenady, z wielkich drzew samych pomarańczowych

zostawiono. Oranżerya ta jedna zawsze była z najsławniejszych w Europie.

 

[...] pojechałam z księciem Radziwiłłem dla widzenia wielkiego ogrodu, który

podczas wojny był obozem prusaków, i szpalery w nim wszystkie podtenczas

wycięte, częścią wypalone. Rezydencya w tym ogrodzie piękna, ale też nad-

rujnowana. [...] Promenadę tę odbyłam całą w karecie, gdyż ten ogród prócz

ekstraordynaryjnej wielkości, żadnej innej osobliwości też nie ma .29

 

W wieczór w Cwingerze zwyczajną odbyłam promenadę. [...]

Widziałam galeryą obrazów, jedną z najsławniejszych w Europie i zebraną

z oryginałów najsławniejszych obrazów. W wieczór promenada w Cwingerze .30
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H. Paetzold, Miasto jako labirynt. Walter Benjamin i nie tylko, [w:] Przestrzeń,31

filozofia i architektura. Osiem rozmów o poznawaniu, produkowaniu i konsumowa-
niu przestrzeni, red. E. Rewers, Poznań 1999, s. 113.

Ibid., s. 115.32

S. Symotiuk, Filozofia i „genius loci”, Warszawa 1997, s. 107.33

Ibid., s. 108.34

F. K. Bohusz, Dzienniki podróży, wstęp i oprac. F. Wolański, Kraków–Wrocław35

2014 (część: Diariusz podróży do krajów zagranicznych z konotacją osobliwości
tam postrzeżonych i ogólnemi niektóremi obserwacjami, podtytuł: Diariusz podró-
ży po Europie w latach 1777–1778).

Co ciekawe, Teofila zaczyna postrzegać miasto, co wcześniej
się raczej nie zdarzało, jako „przedmiot” historyczny. Przedstawia
miasto z perspektywy narracji historycznej, akcentuje uwikłanie
miasta w historię, w przetaczające się przez Drezno zawieruchy
wojenne. Dzięki takiej perspektywie miasto staje się o wiele bar-
dziej złożone, warstwowe, zostaje przykryte tekstem historii, który
należy odczytać, by uzyskać pełniejszy obraz.

Chcę jeszcze zwrócić uwagę na rzecz bardzo istotną. Otóż
z zapisków Teofili wynika, że Drezno jest też miastem, po którym
się przede wszystkim spaceruje, które sprzyja pieszym wędrów-
kom. Przechadzka Sapieżyny po mieście nie jest oczywiście jakimś
wagabundzkim włóczeniem się po okolicy, ale można powiedzieć,
że przeradza się w gest kulturowy  i jest „doświadczeniem życia31

miasta poprzez spacerowanie” . Jak zauważa Stefan Symotiuk:32

„Spacer w potocznej obyczajowości ma dostarczyć porcji »świe-
żych wrażeń«, ruchu, inności” . Ale też jednocześnie spacer33

otwiera na przestrzeń wokół i daje możliwość innego, pełniejsze-
go oglądu rzeczy: „chodzi w nim [spacerze — M. P.] o to, aby coś
widzieć z daleka i bliska, od frontu i od tyłu” . Drezno jest też34

zatem promenadą, osiemnastowiecznym placem spacerowym dla
przyjezdnych i jednocześnie jest zasobne w arcydzieła architek-
tury. Można je lepiej poznać spacerując, więcej zauważyć, wię-
cej doświadczyć na swobodnej przechadzce, z czego, zdaje się,
korzysta Teofila. W ten sposób rodzi się pełniejszy opis miasta
w relacji Sapieżyny: nasycony szczegółami, uwzględniający archi-
tektoniczne atrakcje, przedstawiony w kontekście historycznym.
Zauważalny w dyskursie diarystki jest indywidualistyczny sznyt,
niby utkany z retorycznych wskazań, ale zachowujący „piętno”
osobowe.

Jeszcze inny obraz miasta wyłania się z dwóch relacji: jednej
pióra Franciszka Ksawerego Bohusza  i drugiej pióra Stanisława35
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Stanisława księcia Poniatowskiego Diariusz podróży w roku 1784 w kraje36

niemieckie przedsięwziętej, oprac. J. Wijaczka, Kielce 2002.

F. Wolański, Wstęp, [w:] F. K. Bohusz, op. cit., s. XIII.37

Ibid.38

F. K. Bohusz, op. cit., s. 10.39

księcia Poniatowskiego , bratanka króla. Zestawiam je obok sie-36

bie bynajmniej nie w celu porównawczym, ale ze względu na
pewne podobieństwo w przedstawieniu miasta.

Mimo programowej chyba skrupulatności dziennik Bohusza
przynosi nader oszczędny opis Drezna. Nie bez racji wydawca
określa relację z podróży Franciszka Ksawerego jako „staty-
styczno-topograficzną”  i dodaje:37

 

Z wojażu takiego powstawał nieraz długi rzeczowy opis z obserwacji rze-

czywistości obcych krajów. Diariusz Bohusza bystrością i skrupulatnością

opisów zwiedzanych krajów świadczy o szerokich już horyzontach umysło-

wych ich autora, często zdecydowanie bardziej spostrzegawczego niż jego

poprzednicy .38

 
Owa skrupulatność w relacjonowaniu nie zawsze jednak prze-

kłada się na deskrypcję Drezna, w której zdecydowanie domi-
nuje opis przedmiotów zgromadzonych w Zwingerze. Trzeba
jednak przyznać, że ta fotograficzna, chciałoby się rzec, skłonność
do oddawania szczegółów pozwala na dokładne utrwalenie arte-
faktów zgromadzonych w mieście. Nie brak jednak obserwacji
„przedmiotów” architektonicznych i zachwytów nad organizacją
przestrzenną miasta:

 

Widzieliśmy rzeczy widzenia i podziwienia godne, niedaleko od zamku,

w którym elektor sam ze swoją familią rezyduje, jest duży. Rektanguł

wkoło wspaniałemi z ciosanego kamienia budowlami otoczony, zamiast da-

chu obszerna prawie dokoła galeria. Wchodząc bramą od zamku, piękny

widok w oczy uderzy: kilkaset dużych drzew pomarańczowych z symetrią

po kwaterach całego tego placu rozstawionych, miejsce to jest wszystkim

bez dystynkcji do przechadzki i do bawienia się nieobronne. Z ogrodu wcho-

dząc frontem na schody rozłożyste, piękną widzieć grotę, z której woda

ustawnie płynąca miły sprawuje chłodek .39

 

Niedaleko tej galerii, ale w innym miejscu, jest gabinet zwany gever-kammer,

to jest zbrojownia. Jest to zbiór wszelkiej starożytnej broni [...]. Pałac Japoński

jest składem niezmiernej liczby porcelany, która do użycia być może, taksu-

ją do miliona talarów. Widzieć tam do sytości figury porcelanowe, psów,

wiewiórków, małpów, wilków, niedzwiedziów, lampartów tak wielkich, jak
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Ibid., s. 15.40

O wyliczaniu, rejestrowaniu oraz sprawozdawczości relacji podróżniczych41

w XVI i XVII wieku pisała Hanna Dziechcińska (Pamiętniki czasów saskich...,
s. 73). Z kolei na monotonię relacji podróżniczych wynikającą przede wszystkim
z utrwalonych w tego typu piśmiennictwie schematów zwracał uwagę m.in.
Andrzej Cieński (Z dziejów pamiętników w Polsce, Opole 2002, s. 106–107).

F. K. Bohusz, op. cit., s. 17.42

są żywe. [...] Warty jest widzenia kościół katolicki dawniej do jezuitów na-

leżący, teraz czarny prostą, ale wspaniałą i śliczną wewnątrz architekturą

i przedziwnie pięknemi obrazami ozdobiony. Most na Elbie na kilkunastu

z kamienia ciosanego arkadach opierający się, obszerny i wspaniały stare

miasto łączy z nowym i jest miejscem ordynaryjnym przechadzki obywate-

lów. Między ogrodem do przechadzki i zabawki prym mają albo co do rozleg-

łości swojej, albo co do symetrii i kształtu: ogród Elektorski za miastem,

Brylowski w mieście [...] .40

 
Odnoszę wrażenie, że w opisie Bohusza zatraca się osobisty

charakter, dyskurs jest chłodny, a opis kształtowany z matema-
tyczną precyzją. Znać tutaj dominujący rys dyrektyw apodemicz-
nych. Miasto, ze swoją architekturą, tętniące życiem, pozostaje
jakby trochę na uboczu, widziane z dalszej perspektywy poddane
jest rejestrowaniu , nie zagłębiamy się w nie wraz z peregrynan-41

tem. Interesujący fragment opisu dotyczy ukształtowania ulic
i organizacji życia w mieście, choć w tych opisach też dominuje
perspektywa pragmatyczna:

 

Ochędożstwo ulic drezdeńskich nieskończenie mi się podobało. Środkiem

ulic jest głęboko i szeroko kopany kanał nieznaczną pochodzistością aż do

rzeki za miasto. Ten kanał jest sklepiony, a potem równo brukowany, co

dziesięć kroków są okna deskami szczylnie pokryte, które gdyby się kanał,

w którym miejscu zamulał, otworzyć i przechędożyć można. Rynsztoki po

obu stronach ulic w kilkanaście kroków mają także małe okienka swoje dane

spazisto, aż do kanału, któremi woda (żeby najgwałtowniejszy deszcz spadł)

od razu ściecze, to czyni, że ulice zawsze są czyste i nigdy nie są smrodliwe.

Co dzień rano każdy przed domem swoim zamieść i śmiecie w jednę kupę

zebrać musi, są ci, co one zaraz zbierają i wozami za miasto wywożą. Noce

w Dreźnie zawsze są światłe, każdy z gospodarzów nie wiem, jak wiele na to

do kasy płaci. Zwierzchność zaś czy magistrat utrzymuje tą składką ludzi,

którzy rano chodząc, wszystkie po ulicach latarnie chędożą i kagańce oliwą

napełniają, które w nocy każdy z gospodarzów bez żadnej mitręgi zapala .42

 
Bohusz pokazuje Drezno od strony techniczno-organizacyj-

nej, która zachwyca go pomysłowością rozwiązań inżynieryjnych
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J. Wijaczka, Przedmowa, [w:] Stanisława księcia Poniatowskiego Diariusz...,43

s. XVII.

Stanisława księcia Poniatowskiego Diariusz..., s. 134–135.44

i porządkiem; tworzy obraz miasta schludnego, czystego, roz-
świetlonego, sprzyjającego spacerowiczom. Autor diariusza kreśli
pocztówkowy niemal obrazek przedstawiający w pełni i z roz-
mysłem ukształtowaną polis. Fascynuje go porządek społeczny
i ład organizacyjny, który z podziwem opisuje. Drezno ukazane
więc jest jako idealnie niemal funkcjonujący organizm, określony
i zdefiniowany poprzez pragmatykę i w takim pragmatycznym
z ducha, niemal naukowym, dyskursie ów obraz się definiuje
i zamyka.

Zbliżony pod względem matematycznej niekiedy precyzji jest
opis Drezna księcia Poniatowskiego, którego interesowało niemal
wszystko. Ale też wyruszył on w kraje niemieckie z jasno wyty-
czonym celem edukacji gospodarczo-ekonomicznej . Stąd zapew-43

ne walory i atrakcje odwiedzanych miast siłą rzeczy schodziły na
plan dalszy. Pobyt w Dreźnie sumiennie jednak odnotował:

 

Stanąłem w Dreźnie o 2 godzinie po południu, gdzie po obiedzie byłem u pana

Zawojskiego [...]. Potym jeździłem do pani Salmurowey, powróciwszy od niej,

chodziłem na wały za zamkiem będące i mające na sobie ulice z lip sadzo-

nych, z nich schodami zszedłem do aranżeryi Zwingeru, gdzie widziałem kil-

ka drobnych fontann. Potym naprzeciw zamku poszedłem na drugie lipowe

[ulice], za sady formujące wielką aleję nadrzeczną albo raczej galeryją, za

sobą mającą pałac dawny Brylowski, w którym widziałem galeryją obrazów

i portretów, nic nadto osobliwego nie mającą; najciekawszy jest widok

dosyć piękny obozu pod Królikarnią. Wyszedłszy z niej na aleję, z której pro-

spekt wyborny, mianowicie z tego miejsca, gdzie Bryl zwykł był siadywać

z ministrami, potym udałem się na róg oddaleńszy tejże alei, gdzie na będą-

ce na tymże rogu rudera dawniejszej Pucelle de Dresde wstąpiwszy, widać

Koenigszteyn. Stamtąd udałem się do pałacu księcia Karola Kurlandzkiego .44

 
Podobnie jak Teofila Sapieżyna Poniatowski zdaje relację

z przechadzek po mieście. Zresztą rytm spaceru ujawnia się
w tekście, kiedy książę kluczy uliczkami miasta, odnotowuje na-
potkane obiekty, ale też stara się precyzyjnie odtworzyć topogra-
fię urbanistyczną: wchodzi na wały, wraca, schodzi schodami,
zatrzymuje się przy fontannach, ogląda obrazy, zachwyca się
widokiem... Piesze spotkanie z miastem przypomina tworzenie
precyzyjnej mapy spaceru; ma też ta przechadzka charakter in-
dywidualny, może nawet nieco osobisty, zdradzający wszystkie
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Na temat zjawiska odwrotnego, dekontekstualizacji, zob. A. Wieczorkiewicz,45

Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Kraków 2008, s. 182.

ruchy spacerowicza. I co warto dodać, autor wplata w dyskurs
uwagi natury historycznej („Bryl zwykł był siadywać”), które
zawsze kontekstualizują i ukonkretniają miejsce . W Dreźnie od-45

wiedza też kolekcję w Pałacu Japońskim, zwiedza galerie, za-
chwyca się zbiorem klejnotów w „Grynegewelwe”... Powstał zatem
niezwykle ciekawy obraz miasta, w opisie którego wyróżnia się
przede wszystkim jego atrakcyjny układ przestrzenny oraz liczne
zbiory muzealnych artefaktów.

Przedstawione przykłady śladów drezdeńskich w osiemnasto-
wiecznych relacjach podróżniczych oczywiście nie wyczerpują
tematu. Dają jedynie pewien wgląd w kształtowanie się deskryp-
cji miasta, pokazują też jego zróżnicowanie i różnorakie sposoby
przedstawiania zależne od różnych czynników. Dla Stanisława
Augusta Drezno to przede wszystkim jego centrum — dwór kró-
lewski i wszystko co się z nim wiąże — dla Radziwiłła żywioł
zabawy, dla Potockiego zbiór obiektów, dla Teofili Sapieżyny pro-
menada z „najpryncypalniejszymi” miejscami, dla Bohusza miasto
to korelacja techniki i pragmatyki, dla księcia Poniatowskiego
fascynujący zbiór symbiotycznych elementów...

Zauważalny chronologiczny porządek analizowanego mate-
riału miał na celu wstępne rozpoznanie ewolucji kształtowania
się obrazów Drezna. Można ostrożnie stwierdzić, że w czasach
saskich, w czasach unii polsko-saskiej, miasto było postrzegane
przez pryzmat jego potencjału towarzyskiego (rezydencja króla).
Natomiast w późniejszych okresach aspekt towarzyski zaczyna
wygasać na rzecz miasta materialnego: architektury, zbiorów,
atrakcyjnego układu przestrzennego, ale też jego historii. Daleki
jednak jestem na tym etapie od wszelkich uogólnień. Rzecz wy-
maga jeszcze dalszych badań, tak interpretacyjnych, jak i przede
wszystkim archiwalnych.
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Dresden in the Accounts of Polish Eighteenth-Century
Travellers. A Reconnaissance

[summary]

The article analyses descriptions, memories, and notes on Dresden found in
eighteenth-century accounts of Polish travellers. The overarching research
objective is to capture the specificity of the way of presenting the city. The ways
that Dresden is described are determined by genological diversity of texts,
different ways of narration, the use of rhetorical repertoire, and the time of
their creation. There are two dominant ways of presenting the city: the first
one foregrounds the architectural and historical values, the second one revolves
around social life and various kinds of games (redoubts, performances).

Keywords: Dresden, eighteenth century, memoir, diary, city, voyage
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Próby badań nad dociekaniami filozoficznymi
Franciszka Karpińskiego w odniesieniu do filozofii

Gottfrieda Wilhelma Leibniza

Wprowadzenie

W niniejszej pracy przedstawię próbę wykazania, że twórczość

Franciszka Karpińskiego wyraża zarówno punkt widzenia oso-

bisty, pełen obaw, autorefleksji, samooceny moralnej oraz pytań

egzystencjalnych, jak i spojrzenie filozoficzne rzutujące na rozwój

kultury. Chociaż poetyckie formy, w których Karpiński prezen-

tuje filozoficzne problemy, nasycone są emocjonalnym stosun-

kiem autora do tych zagadnień, w istocie są one przykładem

konsekwentnych filozoficznych dociekań. Śledzący je czytelnik

może w nich odkryć liczne próby odpowiedzi na filozoficzne pyta-

nie, które wiek wcześniej sformułował Leibniz: dlaczego istnieje

raczej coś, niż nic? Przyjąłem założenie, że twórczość Karpińskie-

go jest przepełniona filozoficznymi pytaniami, ale także próbami

ich rozwiązania paralelnymi do filozoficznych odkryć i twierdzeń

Gottfrieda Wilhelma Leibniza. Próbuję ponowić badania nad in-

terpretacją twórczości Karpińskiego, jednocześnie nie podważa-

jąc dotychczasowych interpretacji jego myśli. Proponuję przyjrzeć

się następującym kwestiom filozoficzno-literackim w twórczości

polskiego poety:
— poszukiwaniu definicji mądrości;
— możliwości uznania pełnej emocji liryki oraz pamiętnika

Karpińskiego za teksty filozoficzne;
— ukazaniu twórczości Karpińskiego jako perspektywy otwar-

tej na wyzwania rzeczywistości;

https://doi.org/10.31338/0137-6942.wo.36.3
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R. Mortier, Unité et diversité des Lumières en Europe occidentale, [w:] Les1

Lumières en Hongrie, en Europe Centrale et en Europe Orientale, Actes du Colloque
de Mátrafüred (3–5 novembre 1970), Budapest 1971.

T. Kostkiewiczowa, Polski wiek świateł, Toruń 2017, s. 11.2

Teresa Kostkiewiczowa przywołuje koncepcję badań porównawczych zapro-3

ponowaną przez Tadeusza Namowicza, znanego tłumacza literatury niemieckiej:
„Tadeusz Namowicz, wychodząc z założenia, iż »ujęcia syntetyczne winny być
poprzedzone refleksją nad określonym zespołem cech charakteryzujących daną
literaturę w pewnej fazie jej rozwoju i pozwalających — przez przeciwstawienie
ich porównywalnym zjawiskom w innej literaturze — na sformułowanie kilku
uogólniających wniosków, mogących stanowić podstawę dla zasadniczych badań
komparatystycznych«. Za reprezentatywny zespół cech stanowiących płaszczyznę

— przedstawieniu pamiętnika Karpińskiego jako dowodu ciąg-
łości jego rozważań filozoficznych;

— wskazaniu, że Karpiński dostrzega wartość rzeczywistości
w trwałości podstawy aksjologiczno-kulturowej (zrozumienie tej
idei okazuje się możliwe w odniesieniu do leibnizjańskiej zasady
racji dostatecznej).

Słowo o metodzie

Żeby uwiarygodnić moje hipotezy, posłużę się w swojej pracy
badaniem, które określa się jako komparatystyczne. Dostrzegam
wyraźne paralele między twórczością Franciszka Karpińskiego
i Gottfrieda Wilhelma Leibniza. Dotyczy to zarówno sposobu ujmo-
wania rzeczywistości, jak i postaci filozoficznych pytań stawianych
w procesie poszukiwania ogólnych odpowiedzi na zagadnienia
metafizyczne oraz postulowania harmonijności rzeczywistości.

Wskazówkę, która usprawiedliwia w jakimś sensie moje hipo-
tezy, znalazłem w pracy Rolanda Mortiera , badacza kultury1

oświecenia, który „zapala zielone światło” dla twórczych poszuki-
wań komparatystycznych w dziedzinie kultury w ogóle. Mortier
proponuje, żeby badać teksty kultury w odniesieniu do innych
tekstów kultury. Teresa Kostkiewiczowa dopowiada kilka słów:
„droga do ujęć syntetyzujących wiedzie jednak poprzez uważny
opis tendencji charakterystycznych dla każdego z krajów powią-
zanych kulturową wspólnotą” . Pomocna okazała się tu również2

myśl Tadeusza Namowicza, twierdzącego, że odmienne i odrębne
teksty kultury można postrzegać, badać i analizować z punk-
tu widzenia reprezentatywnych cech charakteryzujących dane
teksty kultury — może je łączyć jakaś wspólna idea lub ta sama
koncepcja filozoficzna i światopoglądowa .3
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porównawczą badacz przyjął problemy ideowe (stosunek do religii) oraz antro-
pologiczne (jednostka, społeczeństwo, natura)”; ibid., s. 14–15.

M. R. Antognazza, Leibniz. Biografia intelektualna, Kraków 2018, s. 38.4

Ibid.5

Powyższe uwagi okazały się pożyteczne dla rozpoznania zja-
wisk kulturowych pochodzących z dwóch różnych epok: Leibniz
mieści się w epoce baroku, a Karpiński to przedstawiciel oświe-
cenia. Spróbuję wykazać jednak, że w ich twórczości istnieje
wspólny im obu motyw. Moim ostatecznym celem będzie znale-
zienie odpowiedzi na pytanie: czy poszukiwania jakiejś ogólnej
wizji świata posiadają cechy wspólne? W dalszej części pracy
pragnę zbadać nie tylko analogie między wymienionymi przed-
stawicielami dwóch epok, ale także sposób, w jaki twórczość
Karpińskiego i Leibniza może być odczytana w odniesieniu do
poglądów Woltera. 

W trakcie badań komparatystycznych pomocna może być także
metoda narracyjna. Ścisła analiza logiczna ustępuje tu miejsca
próbie ukazania kontekstów religijnych, naukowych, społecznych
oraz środowiskowych. Otóż narracyjne potraktowanie koncepcji
deistycznej Woltera oraz metafizycznych rozwiązań Leibniza mo-
że otworzyć drogę do porównań między filozofią i poezją, co
może stworzyć korzystną płaszczyznę do studiów nad poznawczą
funkcją poezji w odniesieniu do badań filozoficznych. W celu po-
parcia tego podejścia odniosę się do uwag Marii Rosy Antognazzy,
która — pisząc o myśli Leibniza — eksponuje metodę narracyjną
w badaniach nad jego tekstami. A pisze ona o niemieckim filo-
zofie tak: „Wyciągane przez niego wnioski wydają się znacznie
bardziej zrozumiałe — a jego wyniki znacznie bardziej przejmu-
jące — kiedy patrzy się na nie jako na wypadkową długiego pro-
cesu ewolucji intelektualnej” . Podejście narracyjne dodatkowo4

wzbogaca analizę i sugeruje, co należy robić przy nowym, porów-
nawczym, opracowaniu monadologii i całej filozofii Leibniza. Po-
trzebę sięgnięcia po narrację potwierdza również doświadczenie
lektury dojrzałych tekstów Leibniza. Dalej Antognazza stwierdza,
że „narracja nie może ograniczać się do filozofii”  — co ozna-5

cza, że problemy, które zawarte są w pismach metafizycznych
Leibniza, dotyczą nie tylko abstrakcji metafizycznej, ale dotykają
wszystkich dziedzin życia człowieka: religii, Wszechświata, życia
społecznego, przyrody itd.

Istnieją uzasadnione opinie i argumenty utrzymujące, że dy-
namikę, aktywność twórczą i rozwój literatury rodzimej przypisać
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T. Kostkiewiczowa, op. cit., s. 12.6

Teresa Kostkiewiczowa często używa tego pojęcia w swoich pracach teore-7

tyczno-literackich.

T. Kostkiewiczowa, op. cit., s. 13.8

należy inspirującej ją tradycji francuskiej. Wedle tych twierdzeń
literatura polska zapożyczała główne wątki i idee — była więc,
w jakiejś mierze, kulturą odbiorczą. Natomiast ja koncentruję się
na potraktowaniu wybranych filozoficznych obszarów i tekstów
kultury jako równych i równorzędnych po to, aby je zestawiać
obok siebie i przyjrzeć się temu, co z tego może wyniknąć. Po-
traktowanie ich jako równych i równorzędnych służyć może od-
kryciu, że idee Karpińskiego są swoistym i oryginalnym — a nie
zapożyczonym wprost z literatury francuskiej — rozwinięciem
metafizycznych założeń niemieckiego filozofa. Ale nie tylko. Można
też podjąć próbę ponownego zinterpretowania liryki Karpiń-
skiego jako indywidualnego mocowania się autora z pytaniami
metafizyki i teologii oraz z problematyką ludzkiej egzystencji.
W niniejszej rozprawie chcę więc potraktować twórczość poetycką
Karpińskiego jako odrębną całość.

Obrany kierunek badań można poprzeć uwagą Kostkiewiczo-
wej, że ważna jest w badaniach porównawczych próba obiektyw-
nego uchwycenia tzw. „filiacji i powiązania zjawisk z obszarów
różnych kultur współtworzących historyczną całość wyodrębnio-
nej epoki”. Przeprowadzić to należy w ten sposób, aby „W ich
ramach mieściły się rozmaite kręgi problemowe: śledzenie bez-
pośrednich kontaktów ludzi lub instytucji kulturowych dzięki
korespondencji, podróżom i pobytom w innych krajach” . Zaak-6

centowanie chociaż tylko fragmentaryczne przejawów dynamiki
twórczej Karpińskiego i Leibniza — biorąc pod uwagę ich wybra-
ne teksty poetyckie i filozoficzne — tak, aby użyte teksty kultury
dodawały coś nowego, może służyć badaniom nad tzw. „swoi-
stością kulturową” . I w tej materii Teresa Kostkiewiczowa służy7

mi ogromną pomocą:
 

pytanie o swoistość kultury narodowej w określonym momencie historycz-

nym skłania do innego podejścia. Wymaga ono postawienia obok siebie po-

równywalnych całości kulturowych, zrekonstruowanych według tych samych

założeń i metod. Ich wzajemne oświetlanie się pozwala dostrzec obszary ko-

respondujące ze sobą, jak na przykład tożsamy system wartości budowany

na fundamencie wspólnego dziedzictwa . 8
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F. Karpiński, Historia mego wieku i ludzi, z którymi żyłem, Warszawa 1987.9

W oparciu o powyższe uwagi można przejść do zbadania
obecności akcentów filozoficznych w twórczości F. Karpińskiego.

Pamiętnik jako filozoficzna klamra obejmująca
doświadczenie zmienności życia

Wyobraźmy sobie Franciszka Karpińskiego, piszącego w sa-

motności, u schyłku życia. Jest rok 1822. Autor w milczeniu

przygląda się wyeksponowanym w pamiętniku zdarzeniom. Tekst

diariusza opowiada o życiowych doświadczeniach i moralnych wy-

borach poety. Sygnalizują to ostatnie zdania pamiętnika — ostat-

ni akt twórczego życia — pragnienie medytacji nad życiem jako

całością. Siła twórczej, poetyckiej wyobraźni poety-mędrca skupia

się na uchwyceniu i wydobyciu z plątaniny ulotnych i zjawisko-

wych zdarzeń czegoś obiektywnego i ponadczasowego. Rekonstru-

ując ulotną teraźniejszość, która szybko staje się wspomnieniem,

poeta próbuje odkryć w niej coś, co nada jej status bytu. Stara się

uchwycić coś, co charakteryzuje się określoną spoistością i nie

zawiera sprzeczności. Z kart pamiętnika uderza nas przekona-

nie poety, że w indywidualnym i subiektywnym doświadczeniu

zmienności istnieje niezmienne kryterium prawdy.

W Historii mego wieku i ludzi, z którymi żyłem  możemy do-9

strzec dwie tożsame w swojej wymowie refleksje. Jedna z nich

otwiera kolejne rozdziały życia poety, druga stanowi podsumowa-

nie i zamyka cykl wspomnień: opis ważnego wydarzenia w życiu

młodego poety, które wprowadza nas — czytelników — w nurt

autorefleksji poety, oraz podsumowujące całość życia przekona-

nie, że człowiek istnieje w odniesieniu do niezmiennego kryterium.

Obie refleksje możemy potraktować jako filozoficzną klamrę. Poeta

podporządkowuje całość życia i zmienność zdarzeń ogólnej re-

fleksji o wydźwięku aksjologicznym i metafizycznym; oprowadza

nas po swojej przeszłości, ukazując drogę prowadzącą do zrozu-

mienia rzeczywistości. Wybór wartości przekonuje, że człowiek,

rozumiany jako podmiot myślący, może wznieść się ponad sprzecz-

ności doświadczenia. Dowiadujemy się o tym z pierwszych stron

pamiętnika, a na ostatniej stronie wspomnień poety czytamy re-

fleksje, które tę prawdę potwierdzają.
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Ibid., s. 27–28.10

Ibid., s. 28.11

Ibid.12

Ibid.13

Karpiński, opisując swoją młodość, koncentruje się na zda-
rzeniu, które uwrażliwiło go na istnienie istotnego kontekstu
racjonalnego i aksjologicznego. Pozornie przypadkowe zdarzenie
skłoniło młodziutkiego Karpińskiego do przemyślenia hierarchii
wartości: „I to, co rodzice nakazywali — najłatwiej zapominało się;
a to, co miłość własna poszepnęła — najchętniej wypełniałem” .10

Refleksja nad znaczeniem przekroczenia granic wyznaczonych
przez zasady moralne zawarta jest w opisie kary. Urasta ona do
rangi symbolicznego gestu wskazującego, że nastąpiło narusze-
nie pewnej doskonałości, którą jest kultura jako całość:

 

kiedy zmłocek w stodole naszej nożyk swój prosty na progu położył, a jam

go ukradkiem schwytał, postrzeżony potem od ojca mojego, że nim coś

strugałem i spytany, skąd by go wziąłem — do zwyczajnego wykrętu, żem

go znalazł udałem się . 11

 
Naruszenie prywatnej własności wywołuje reakcję — pouczenie:
 

Ale kazano przynieść rózgę i surowy ojciec temuż samemu zmłockowi kazał

mi dziesięć rózeg wyliczyć, nad którymi stał z laską, ażeby mi w biciu nie

folgował. Wziął potem sam rózgę i za wstyd swój jeszcze mi dziesięć rózeg

swoją ręką przyczynił; a po skończeniu rękę sobie, która mnie karała, cało-

wać kazał .12

 
Zdecydowałem się na przytoczenie dłuższego fragmentu wspo-

mnienia Karpińskiego, ponieważ pokazuje nam on wyraźnie, że
opisujący to zdarzenie dojrzały poeta nie wypiera się epizodów
wstydliwych i upokarzających. Przeciwnie — eksponuje je jako
najważniejsze doświadczenia. Ukazuje, że nikt nie jest więźniem
wzorów kultury, które reprezentują zasady moralne. Egzystencja
jest wyborem spośród różnych możliwości. Wartość filozoficzna za-
warta w opisie sprowadza się do ukazania człowieka — podmiotu
myślącego — patrzącego z zewnątrz na proces swojego dojrzewania.

Filozoficzne podsumowanie zdarzenia jest przykładem powtór-
nej, dokonanej u schyłku życia refleksji na temat powszechnych
zasad moralnych. „O święta ręko ojca mojego (chociaż go już nie
masz od tak dawnego czasu), jeszcze ja cię i teraz w myśli mo-
jej całuję!” . Jest to bardzo ciekawy szkic filozoficzny ukazujący13
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Ibid.14

H. Elzenberg, Wstęp, [w:] G. W. Leibniz, Monadologia, przekł. H. Elzenberg,15
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rodzącą się, poprzez zmaganie się z życiem, wizję obowiązujące-
go określonego porządku rzeczywistości. Opisane zdarzenie z lat
dzieciństwa ukazuje zalążkową postać uświadomienia sobie, że
istnieje siatka wzorów kultury, w której się poruszamy. Kara wy-
mierzona przez ojca zostaje odczytana jako istnienie kryteriów
i wartości ponadindywidualnych i ponadczasowych. Opisane do-
świadczenie służyło poecie przez całe jego życie jako znak sensu
ludzkiej egzystencji. Wspomnienie wychowawczej postawy ojca
urasta do rangi symbolu, do którego poeta odnosi się z szacun-
kiem (pisarz oddaje ten fakt przy użyciu apostrofy, sugestywnie
prezentującej uczucie respektu przed świętością). W cytowanych
fragmentach ujawnia się pierwszy zarys pojęcia mądrości właśnie
jako umiejętności odczytania aksjologicznych znaków i symbo-
li kultury. Inaczej mówiąc, przywołane w pamiętniku zdarzenie
urasta do rangi imperatywu: „Tym to ja surowym ukaraniem
wziąłem wstręt największy w dalszym życiu moim, co jest cudzego
nie tykać” .14

Powyższe cytaty stanowią drugą część klamry przemyśleń fi-
lozoficznych Karpińskiego. To, że rozpoznał on w pierwszym waż-
nym doświadczeniu przebieg moralnej inicjacji, pozwoliło poecie
nieustannie poszukiwać zrozumienia otaczającej go rzeczywi-
stości. Połączenie obu refleksji w klamrę ujawnia ważny element
świadomości filozoficznej Karpińskiego. Jej treścią jest ważne
zagadnienie: istnienie zmiennego porządku społecznego, dycho-
tomie społeczne i zmienność losu, które mogą prowadzić do po-
czucia nieładu i niesprawiedliwości społecznej. To doświadczenie
chaosu wpisuje się jednak w jakąś wyższą rację rządzącą rzeczy-
wistością. Można uznać, że podstawą świadomości filozoficznej
Karpińskiego jest uświadomienie sobie istnienia imperatywu
moralnego — nakazu uczciwego postępowania wobec wszystkich.
Z tego wyprowadzić można wniosek, że istnieje racjonalne, onto-
logiczne (posiadające rangę istnienia) tło podtrzymujące zmienną
rzeczywistość. Dostrzegam tu analogię do leibnizjańskiej zasady
„racji dostatecznej”. Czym jest zasada racji dostatecznej wyjaśnia
Henryk Elzenberg: „Zasada racji dostatecznej w popularnej swej
postaci brzmi, po prostu, że nic nie jest bez racji, albo: że o każ-
dej rzeczy ma się prawo zapytać, dlaczego jest, i dlaczego taka” .15
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Zdecydowałem się na zastosowanie koncepcji klamry, po-
nieważ pozwala na to ta sama moralno-filozoficzna refleksja
w pamiętniku poety. Wybrzmiewa ona na początku pamiętnika
i w ostatnim jego fragmencie. Dopełnieniem omawianej klamry
jest zdanie otwierające ostatni akapit pamiętnika Karpińskiego.
Naszym zadaniem jest wyeksponowanie pojęć filozoficznych
w twórczości Karpińskiego. Dlatego też rozważania eschatologicz-
ne i rozważania dotyczące kary bądź nagrody w przyszłym życiu
nie są głównym przedmiotem naszych rozważań. Skoncentrujmy
się na fragmencie pamiętnika, który możemy potraktować jako
dowód w sprawie istnienia analogii między myślą Karpińskiego
a koncepcją filozoficzną Leibniza. Słowa końcowego akapitu wy-
mownie akcentują główną myśl życia, główny impuls decyzji życio-
wych, podłoże stanowiące motyw głębszych refleksji filozoficznych:

 

Ale obaczę ja i ciebie wkrótce, cnotliwy i kiedyś tak groźny dla mnie ojcze

mój. Nie wszystko ja to, nie wszystko wypełniałem, w czym ty mię w młodości

mojej napominałeś. Ale przynajmniej, od owego nożyka w dzieciństwie od

parobka skrycie wziętego, nikomu (jak sobie przypominam) krzywdy nie

zrobiłem. Szedłem ja, ile możności prawdą na świecie, jakeś mię konając na-

pominał, i chociaż ta droga wiodła mię czasem do umartwienia, ale też taż

sama wyznana prawda (jakeś mi to przepowiadał) słodziła potem smutki

moje. Ty zapewne u Boga naszego dobrze tam jesteś położony; powiedz

za dziecięciem twoim, że był ułomnym, ale przynajmniej starał się, ażeby

zbrodniarzem nie był .16

 
Jeżeli przytoczone zdania przeczytamy w kategoriach filozo-

ficznej refleksji, to formę jednostkowej, indywidualnej wypowiedzi
możemy zuniwersalizować. Karpiński wyraża tu pogląd, że ludzkie
życie pozwala na podporządkowanie się wyższej zasadzie racjo-
nalności. Poeta ukazuje ojca, który o takim a nie innym porząd-
ku rzeczywistości poucza. Ojciec zostaje ukazany jako pośrednie
ogniwo między „człowiekiem a najwyższą doskonałością”, źród-
łem, z którego bierze początek świat, 

 

w którym największa rozmaitość łączy się z największym ładem; miejsce

i czas są najlepiej obmyślone, największy skutek wywołany jest najprostszy-

mi środkami i tyle jest mocy, tyle wiedzy, szczęścia i dobroci w stworzeniach,

ile tylko przyjąć zdoła wszechświat .17  
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Karpińskiego, t. 2, red. B. Mazurkowa, T. Chachulski, Warszawa 2017, s. 26.

W ten sposób i w takich okolicznościach ojciec przekazał sy-
nowi przekonanie o tym, że w świecie panuje racjonalny ład,
a obowiązkiem człowieka jest go rozpoznać i podtrzymać. Syn
mógł uznać tę rację dostateczną lub ją odrzucić. Swój wybór
Karpiński wyraził poetycko w odzie pod tytułem Do Mądrości.

 

Mądrości! Matko cnoty! Przyjaciółko człeka,

wago świata i szczęście dwojakiego wieka! [...]

co w sumieniu do życia wskazujesz mi drogę,

każesz znać Boga, chociaż pojąć go nie mogę. [...]

Gdybym ja zajść mógł kiedy na twoje podwórze,

prosiłbym cię przed twoim nachylony progiem:18

 
W ciekawej interpretacji cytowanego fragmentu ody Roman

Dąbrowski podkreśla, że Karpiński przypisuje mądrości cechy
boskie, nadnaturalne. Badacz dodaje: „ale przede wszystkim
[Karpiński — J. J.] eksponuje jej [Mądrości — J. J.] powiązanie
z toposem skromnego życia »gospodarskiego« we własnym domu,
na co wskazują takie jego »rekwizyty« jak wspomniane w przy-
wołanym cytacie podwórze i próg” . Warto dodać, że zwrot:19

„przed twoim nachylony progiem” można odczytać również w od-
niesieniu do przytoczonych w niniejszej pracy dwóch kluczowych
fragmentów pamiętnika Karpińskiego. Odczytując życiową rolę
ojca — mędrca i mistrza — który ujawnia przed synem-uczniem
znaczenie zasady racji dostatecznej, ucałowanie dłoni ojca oraz ży-
wa pamięć tego wydarzenia do ostatnich dni życia mogą pomóc
zinterpretować cytowany wers ody Do Mądrości. „Przed twoim na-
chylony progiem” — to znaczy gotowy oddać Ci cześć w każdej
chwili, ponieważ dzięki Tobie:

 

Szedłem ja, ile możności prawdą na świecie, jakeś mię konając napominał,

i chociaż ta droga wiodła mię czasem do umartwienia, ale też taż sama wy-

znana prawda (jakeś mi to przepowiadał) słodziła potem smutki moje.

Poeta i nie dające spokoju pytania filozoficzne

Zaproponowana koncepcja klamry filozoficznej, okalającej ca-
łość życia jedną nieprzerwaną linią, obejmuje swoim zasięgiem
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wiele osobistych dramatów w życiu poety. Scala ona w jedno na-
pięcia i przygnębienie, które w pamiętniku pisanym pod koniec
życia wybrzmiało: „Ach, już obrzydziłem sobie świat i ten wiersz
często powtarzam »O mundur immundus! A Vita invita libera me,
libera me!« [»O świecie nieczysty! Od życia nie do życia uwolnij
mnie, uwolnij mnie!«]” . Czy wypowiedziana myśl nie prowadzi20

do sprzeczności w zaprezentowanym powyżej systemie wartości
Karpińskiego? Jak pogodzić przekonanie o obejmującej wszystko
zasadzie racji dostatecznej z wizją „nieczystego świata”? Czy
można zestawić obok siebie filozoficzny optymizm z fatalizmem?
Jak zrozumieć niemoc i zwątpienie w kontekście symbolicznej
i wychowawczej roli ojca?

Cofnijmy się do wcześniejszego epizodu w twórczości Kar-
pińskiego. O dwadzieścia lat młodszy poeta, w roku 1802, stanął
przed pytaniem metafizycznym: „Jakże myślicie, czy wielkość, czy-
li też nikczemność ludzka przemaga?”. Forma pytania nie ogra-
nicza się do powielenia odwiecznego filozoficznego pytania: unde
malum? — skąd zło? Pytanie Karpińskiego brzmi nad wyraz oso-
biście. Świadczy o głębokiej refleksji nad problemem sprzecz-
ności między wartościami a postępowaniem człowieka, między
ideą powszechnej harmonii a kataklizmem, jakim był zabór Polski.

W celu rozwiązania tego dylematu spróbujmy pójść drogą ro-
zumowania Leibniza. Osobowość intelektualną hanowerskiego
filozofa uchwyciła Maria Rosa Antognazza: 

 

Człowiek taki jak Leibniz, nadzwyczaj utalentowany w dostrzeganiu harmo-

nii stojącej za rzekomymi sprzecznościami, był równie zdolny w prezento-

waniu swoich poglądów w pozornie nie dającej się ze sobą pogodzić formie

[...]. Urodzony dwa lata przed końcem wojny trzydziestoletniej Leibniz był

człowiekiem syntezy i pojednania .21

 
Możemy przyjąć, że filozoficzne, z pozoru sprzeczne wypowie-

dzi umieszczone w pamiętniku mieszczą się w leibnizjańskim
wzorze „szukania harmonii w pozornych sprzecznościach” i po-
magają w dointerpretowaniu wierszy poety. Na przykład wiersz
pod tytułem Żebrak przy drodze możemy interpretować nie tylko
jako głos sprzeciwu poety wrażliwego na niesprawiedliwość spo-
łeczną. Umieszczenie go w kontekście metafizycznego pytania
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„czy wielkość, czyli też nikczemność ludzka przemaga?” kores-
ponduje z poglądem Teresy Kostkiewiczowej, która stwierdziła,
że protest przeciwko nierówności zostaje tu — mimo pozorów
konkretności — wypowiedziany w formie abstrakcyjnej . Można22

zatem wznieść się ponad kontekst społeczny i religijny (obec-
ny w wierszu) i odnieść wspomniany wiersz do sformułowanego
w pamiętniku pytania o proporcję i dysproporcję między dobrem
i złem — umieszczając go w perspektywie jednego z najważniej-
szych problemów filozoficznych. Forma abstrakcyjna myśli za-
wartej w wierszu w odniesieniu do rozważań na temat dobra i zła
nabiera cech konkretności.

Pamiętnik prowincjonalnego poety zawiera poważną próbę od-
powiedzi na to fundamentalne metafizyczne pytanie. Karpiński
i w tym przypadku łączy rozumowanie z uczuciem. Obok trudnej
do przyjęcia prawdy — „O świecie nieczysty!” — autor uświadamia
nam metafizyczną tezę najwyższej próby: „do kościołów nieczęsto
kwapiłem się, ale widuję Cię, Boże mój, na słońcu wschodzącym
siedzącego i oglądającego światy niepoliczone” .23

Leibniz, u schyłku życia, zapisuje w ostatnim paragrafie Mona-
dologii taką myśl:

 

gdybyśmy mogli dostatecznie rozumieć porządek wszechświata, znaleźli-

byśmy, że przechodzi on życzenia najmądrzejszych, i że niemożebnością jest

uczynić go lepszym niż jest, nie tylko co do całości w ogóle, ale nawet co do

nas samych w szczególności...24

 
„Dostateczne rozumienie porządku świata” u Karpińskiego

Roman Dąbrowski łączy z jego koncepcją mądrości: „Ta bowiem
odnosi się do postawy człowieka wobec jego losu, stanowi źródło
szczęścia niezależne od okoliczności” . Stąd kończący odę Do25

Mądrości apel:
 

Prowadź mię światłem twoim, bym nie zbłądził z drogi [...]

Żebym przy twoich nogach powieki zawierał

i nigdy nie żałował, żem żył, lub umierał .26

 



Jarosław Jarszak, Dwa bieguny europejskiej kultury: Karpiński i Leibniz 55

Przyglądając się zawartej w poezji i pamiętniku Karpińskiego
rozpiętości przeciwstawnych skojarzeń oraz bogactwu obserwo-
wanego i wchłanianego przez Karpińskiego świata przetworzo-
nego w myśl, uważam, że jest on niezwykle bogaty, różnorodny
i bardzo niepokojący; nie mieści się tym samym w tradycyjnym
obrazie poety sentymentalnego. Przyglądając się myśli i intuic-
jom twórczym Karpińskiego jako poety, filozofa i moralisty, do-
strzegłem, że pojedyncze myśli, zdania i wersy poety kierują
moją uwagę w stronę Leibniza. Obaj byli samotnikami, obaj twór-
cami żyjącymi na prowincji; obaj zostali usunięci przez różne
okoliczności na margines życia kulturalnego swojej epoki; obaj
zetknąwszy się z dworami królewskimi i magnackimi powracali
do swojej samotności, obaj — każdy przy użyciu własnej metody
twórczej — poszukiwali pośród widocznych w doświadczeniu prze-
ciwieństw jakiejś wspólnej płaszczyzny — jakiejś jednej racji ist-
nienia wszystkiego.

Oryginalność filozoficznych dociekań Franciszka
Karpińskiego na tle filozofii Woltera

Przedstawione założenia sugerujące, aby zestawić obok siebie
refleksję filozoficzną Karpińskiego i leibnizjańskie zasady meta-
fizyczne, z zasadą dostatecznej racji na czele, posłużyły nam do
uwypuklenia idei filozoficznego optymizmu w twórczości Karpiń-
skiego. Kreowany w poezji i pamiętniku obraz rzeczywistości jawi
się jako podporządkowany istniejącym obiektywnie i stale obec-
nym podstawom metafizycznym. Jest to widoczne w wizji kultury
i aksjologii polskiego poety. W poniższej części artykułu chciał-
bym rozważyć, w jakim stopniu filozoficzny obraz świata u wybit-
nego przedstawiciela epoki francuskiego oświecenia — Woltera —
koresponduje z twórczością Karpińskiego. Już na pierwszy rzut
oka refleksje życiowe Karpińskiego charakteryzuje odmienna
wrażliwość i inny poziom aksjologicznej i kulturowej dojrzałości.
O ile twórczość Woltera jest często przejawem buntu wobec
koncepcji optymizmu filozoficznego Leibniza, o tyle Karpiński na
katastrofy życiowe reaguje odmiennie. Wydany w 1759 roku Kan-
dyd Woltera jest powszechnie znaną, prześmiewczą prezentacją
Leibnizjańskiej koncepcji optymizmu metafizycznego. Przedmio-
tem naszej uwagi nie będzie jednak wspomniane dziełko, lecz dwa
charakterystyczne wiersze z różnych okresów życia Woltera.
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Pierwszy z nich pochodzi z 1736 roku i nosi tytuł Światowiec.
Utwór ten prezentuje stanowisko optymizmu filozoficznego mło-
dego Woltera. Bronisław Baczko, w krótkiej analizie tego wiersza,
dostrzega trafnie, że wiersz ten wyraża wąskie, bowiem zreduko-
wane do bezpośredniego doświadczenia codziennego życia, spoj-
rzenie na rzeczywistość:

 

Jam wdzięczny mądrej naturze serdecznie,

Że mnie — na szczęście — zrodziła obecnie .27

 
Baczko tak komentuje cytowany fragment wiersza:
 

określenie życie światowe nabiera tutaj ogólniejszego znaczenia, sugerując

myśl, że szczęścia powinniśmy szukać tu i teraz i na jedynym dostępnym

nam świecie. Światowiec jest wyrazem niemal bezgranicznej wiary w świat,

i to w świat teraźniejszy, w którym doczesność, dzięki rozwojowi cywilizacji,

służy ludzkiemu szczęściu .28

 
Ludzkie życie zostaje przez Woltera wyraźnie zredukowane do

jednego wymiaru: doznań zmysłowych i hedonizmu. Tak pojęta
codzienność człowieka ma wymiar utylitarny. Nasuwa się w tym
miejscu myśl sofistów: człowiek jest miarą wszystkich rzeczy.
W tym świetle rzeczywistość rozumiana w kategoriach religijnych
i tradycji metafizycznej jest wyłącznie urojeniem. Ta redukcja
bytu ludzkiego wiedzie — zdaniem Bronisława Baczki — do na-
stępującej, optymistycznej, konstatacji: „Można by rzec, że w tym
cywilizowanym stuleciu przyroda i historia wspólnie dążą do
tego, by gościnnie przyjąć tych, którzy potrafią w nich zobaczyć
krainę swego szczęścia” . W ten sposób Wolter wyznacza ob-29

szar, w granicach którego jest możliwe szczęście. A jest ono moż-
liwe w świecie bezpośredniego doświadczenia. Optymizm jest
owocem wiary w możliwości poznawcze człowieka i w siłę jego ro-
zumu. Człowiek jawi się tu jako pogodzony z naturą i tworzący
szczęśliwą wspólnotę ludzką. 

Można w tym kontekście zapytać: czy w refleksji Woltera było
miejsce na jakikolwiek niepokój metafizyczny? Czy istnieje jakaś
postać zła? Władysław Tatarkiewicz tak pisze o poglądach filozo-
ficznych oświecenia: 
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Rozum był władzą wszechmocną i niezawodną. Jeżeli wiedza, moralność, re-

ligia oparte są na samym tylko rozumie, jeżeli są racjonalne, to są praw-

dziwe. Dotychczasowa (czyli przedoświeceniowa) kultura naukowa, religijna,

moralna weszła na bezdroża, bo opierała się na autorytecie i objawieniu,

to są zaś właśnie czynniki irracjonalne .30

 
W Światowcu rozum i wiedza wyraźnie zastępują religię i me-

tafizykę. Leibnizjański wybór drogi podporządkowanej zasadzie
racji dostatecznej zdaje się nie mieć żadnego znaczenia i traci
swoją moc przekonywania. Władysław Tatarkiewicz tak pisze o po-
glądach Woltera na religię: „W filozofii religii Oświecenie, wy-
rzekłszy się teizmu, miało przed sobą dwie drogi: ateizm i deizm.
Wolter zajął to drugie stanowisko, był typowym deistą. Był prze-
ciwnikiem religii objawionej” . Zatem Wolter uznawał możliwość31

dowiedzenia istnienia Boga, ale tylko metodą rozumową — w od-
niesieniu do wiedzy empirycznej. Innej drogi nie widział. Nie
wchodząc już w szczegóły tej metody, należy zauważyć, że Wolter
był przekonany o logicznej konieczności istnienia sprawcy rze-
czywistości: „Nie mogę pojąć, by ten zegar mógł istnieć, a nie było
zegarmistrza” .32

Pierwszego listopada 1755 roku miało miejsce tragiczne
w skutkach trzęsienie ziemi w Lizbonie. Bronisław Baczko cytuje
fragment listu Woltera, który był natychmiastową reakcją na
tragiczne wydarzenia w Lizbonie: „Otoż fizyka, w całym swym
okrucieństwie... doprawdy trudno będzie wyjaśnić, jak prawa ru-
chu wywołują tak straszliwe katastrofy...”. Po czym powyższą
myśl Wolter kończy taką oto konstatacją: „Jakąż smutną igrasz-
ką losu jest życie ludzkie?” . W poemacie o zagładzie miasta33

dostrzegalne jest załamanie się dotychczasowych poglądów. Pod
wpływem kataklizmu umysł Woltera zwrócił się w stronę skraj-
nie pesymistycznych wyobrażeń. W jednej chwili francuski filo-
zof dostrzegł kruchość i ruinę kreowanego przez siebie świata.
Rozum, stając wobec tragicznych faktów, skazał siebie i człowieka
na bezsilność wobec losu. Znika z pola widzenia dotychczasowa
pewność i stabilność uporządkowanego świata. Niedawny wolte-
riański optymizm uległ, pod presją wieści o tragedii, wolteriańskie-
mu pesymizmowi. Filozof nadał swojemu poematowi-wyznaniu
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jednoznaczny tytuł: Poemat o zagładzie Lizbony. Francuski filozof
bezpośrednio atakuje tu leibnizjański optymizm:

 

Tu wszystko wojnę toczy, człowiek, żywioł, zwierzę

Zło na ziemi jest właśnie, to przyznać należy .34

 
Już na pierwszy rzut oka pomysł filozoficzny Karpińskiego

przeciwstawia się formule pesymizmu Woltera. Jeżeli przywołamy
ideę klamry i potraktujemy ją jako formę filozoficznej narracji, to
spuścizna polskiego twórcy — wyrażona językiem poetyckim — jest
w stanie udźwignąć ciężar filozoficznego pytania: „Jakże myślicie,
czy wielkość, czyli też nikczemność ludzka przemaga?”. Dojrza-
łość filozoficzna jest na tyle obecna, że ma moc, by zmierzyć się
z doświadczeniem zła. W wersach z trzeciej strofy wiersza O nie-
szczęściach Ojczyzny i rzezi humańskiej czytamy:

 

Ale ty, Boże, który z daleka

patrzysz na serca wygnanych,

ulitowany nędzą człowieka,

pocieszysz znowu stroskanych35

 
Klara Leszczyńska-Skowron zaproponowała taką oto inter-

pretację zacytowanych wersów: „bez konkretnego dookreślenia,
przychodzi na myśl właśnie interpretacja nawiązująca do źródła
biblijnego” . Nie podważając rozumowania badaczki, podjąłbym36

staranie, by zinterpretować cytowany fragment, posługując się
metodą Leibniza. Przyjmijmy, obok proponowanego teologiczne-
go, rozwiązanie filozoficzne. Uważam, że w odniesieniu do zarzu-
tów Woltera skierowanych wobec rozumu trzymanie się tylko
i wyłącznie interpretacji biblijnej, mogłoby nie udźwignąć ciężaru
jego krytyki.

Spróbujmy odnaleźć dla cytowanego fragmentu liryki Kar-
pińskiego analogiczną linię rozumowania Leibniza. Można tego
dokonać zestawiając wypowiedź liryczną Karpińskiego z treścią
dziesiątego paragrafu Zasad natury i łaski opartych na rozumie,
którego autor tak formułuje pogląd na strukturę rzeczywistości: 
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Z najwyższej doskonałości Boga wynika, że wytwarzając wszechświat wybrał

najlepszy z możliwych planów, w którym jak największa rozmaitość łączy

się z największym ładem; miejsce i czas są najlepiej obmyślone, największy

skutek wywołany jest najprostszymi środkami i tyle jest mocy, tyle wiedzy,

szczęścia i dobroci w stworzeniach, ile tylko zdołał przyjąć wszechświat .37

 
Zastanawiające jest użycie w cytowanym fragmencie pojęcia

Boga. Mamy tu przecież do czynienia z refleksją filozoficzną, a nie
argumentacją opartą na dogmatach teologii. Pomocą w wyjaśnie-
niu tej sprawy służy nam José Ortega y Gasset:

 

Nie miejmy złudzeń: jeśli ten, kto dzisiaj czyta lub słyszy te słowa, nie znał

wcześniej myśli Leibniza, nie może w pełni pojąć ich sensu. Jako że mowa

w nich o Bogu i Najwyższej Doskonałości, może sądzić, że chodzi o wypowie-

dzi teologiczne czy zgoła mistyczne. A jednak wszystkie te określenia ozna-

czają pojęcia ściśle racjonalne, które sformułowane z największą teoretyczną

dokładnością tworzą wspaniałą doktrynalną budowlę .38

 
Można pokusić się o interpretację wybranej strofy Karpińskie-

go jako próbę zachęty do głębszej refleksji nad tragicznym zda-
rzeniem z polskiej historii. Wydarzenie, które jest całkowitym
zaprzeczeniem racjonalnej aksjologii i tradycji kulturowej, może
być odczytane jako zaprzeczenie istnienia racjonalności na rzecz
zwycięstwa barbarzyństwa. Jednak posługując się logiką Leib-
niza, można pozostać otwartym na ukryty w zdarzeniach sens.
Karpiński w swojej poetyckiej refleksji zachęca nas — czytel-
ników — do tego, co równie poetycko wyraził Ortega y Gasset,
komentując cytowaną myśl Leibniza: 

 

człowiek nie musiałby rozumieć rzeczywistości czy — na jedno to wycho-

dzi — nie byłaby dla niego żadnym problemem, gdyby — na podobieństwo

kamienia — był jedynie pewną rzeczywistością w ramach tej wielkiej rzeczy-

wistości, jaką jest świat. Ale człowiek nie tylko musi zmagać się z rzeczywi-

stością, ale zarazem staje też wobec możliwości .39

 
Dostrzegam analogię między koncepcją Leibniza a sposobem

myślenia Karpińskiego. Zaprezentowana koncepcja klamry speł-
nia wymóg zawarty w komentarzu Ortegi y Gasseta — Karpiński
dopuszcza możliwość pocieszenia. Polski poeta opowiada się po
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stronie poglądu, że musi istnieć jakaś ważna racja, jakaś istotna
przyczyna, „że istnieje raczej coś niż nic” i że „to coś jest właśnie
takie a nie inne”. Tu tkwi tajemnica użycia pojęcia Boga, który
jest gwarantem ostatecznego, choć nie zawsze rozpoznawalne-
go ładu świata, co potwierdza we wspomnieniach sam poeta:
„Do kościołów nie często kwapiłem się, ale widuję Cię, Boże mój,
na słońcu wschodzącym siedzącego i oglądającego światy nie-
policzone” .40

Karpiński ujawnia w swoich utworach nieustanną czujność
obserwatora rzeczywistości. Użycie pojęcia Boga ma charakter
nie tylko teologiczny, ale filozoficzny — to znaczy: poeta sygnali-
zuje nam, że porusza się w sferze rzeczy najważniejszych. Od-
miennie niż Wolter — Karpiński nieustannie zadaje pytanie o sens
istnienia i z uporem koncentruje się na poszukiwaniu odpo-
wiedzi. Na tym polegałaby u Karpińskiego idea filozoficznego opty-
mizmu. Koncepcję tę potwierdza po raz kolejny Ortega y Gasset,
który przybliża nam myśl Leibniza: „A więc dla filozofii Bóg jest
wyłącznie przyczyną tego, że istnienie ma przewagę nad nie-
-istnieniem, czy też — mówiąc innymi słowami — że istnieje raczej
coś, niż nic” . To, co odrzuca Wolter, jako rzecz nie do przyjęcia41

(katastrofę w Lizbonie), dla Leibniza stanowi moment graniczny,
który umożliwia próbę zrozumienia doświadczenia świata jako
czegoś godnego najwyższej uwagi. Karpiński rozwija tę filozoficz-
ną intuicję w wierszu pod tytułem Przeciwko deistom:

 

Przez nieskończone sposoby cię wzywa,

codziennie u drzwi serca twego czuje.

miesza się wszędzie Opatrzność troskliwa42

 
Powyższe cytaty wydają się przekonywać, że w filozofii Leibniza

i w dociekaniach filozoficznych Karpińskiego mamy do czynienia
z niemal taką samą otwartością na świat. Obu cechował określo-
ny typ osobowości: wrażliwość na człowieka połączona z nieustan-
nym poszukiwaniem sensu istnienia. Maria Rosa Antognazza
pisze o Leibnizu:

 

Żywił głębokie przekonanie, że jedność wiedzy i uniwersalność prawdy mogą

zostać odkryte z jednej strony dzięki ciągłej wymianie intelektualnej i roz-

mowom [...]. Jednocześnie był myślicielem bujającym w obłokach, gotowym



Jarosław Jarszak, Dwa bieguny europejskiej kultury: Karpiński i Leibniz 61

M. R. Antognazza, op. cit., s. 35.43

W. Kaliszewski, Światło opatrzności, [w:] Czytanie Karpińskiego, t. 1, s. 58.44

w każdej chwili odejść od powszechnie przyjętych pojęć po to, by uzyskać

uderzająco nowy wgląd w niesamowicie różnorodne dziedziny .43

 
W eseju Wojciecha Kaliszewskiego pod tytułem Światło opatrz-

ności znajdujemy taką charakterystykę poety: 
 

Był człowiekiem tak bardzo uczuciowym, że nie umiał ani wtedy, ani później

budować wokół siebie intelektualnych barier obronnych, które pozwalają

w sposób ostry, beznamiętny i chłodny osądzać otaczający świat i ludzkie

zachowania .44

 
Zapewne poeta nie wadził się ze światem „w ostry, beznamięt-

ny i chłodny sposób”. Zadziwiające jest jednak, że jego wiersze,
także te miłosne, często mają w tytułach pojęcia ogólne, na przy-
kład: Szczęście i nieszczęście, O prawdzie, O sprawiedliwości, Do
wolności, Nieszczęście, Smutek czy inaczej: Przeciwko fanatyzmo-
wi, Przeciwko samobójstwu. W perspektywie filozoficznej można je
czytać nie tylko jako zapis emocji „bardzo uczuciowego człowie-
ka”, ale też jako analizę podstawowych pojęć, z których buduje
się własny pogląd na świat.

Dwa odmienne bieguny kultury europejskiej: Karpiński — poe-
ta i jednocześnie podmiot filozoficznych dociekań; Leibniz — ma-
tematyk i filozof. Dwa sposoby badania rzeczywistości — różne,
a jakże sobie bliskie i wzajemnie się uzupełniające. Dwa spojrze-
nia na świat i dwa sposoby widzenia nieskończonej perspektywy
świata. Dwa ośrodki myślenia o świecie, dla których rzeczywistość
jest zawsze godna uwagi, jest zawsze czymś tak subtelnym i wy-
magającym troski badacza, że pomimo licznych porażek intelek-
tualnych i licznych zawodów moralnych inspiruje do poszukiwań.

Samodzielność myślenia Karpińskiego w odniesieniu
do kultury oświecenia

Pozostańmy w ramach zarysowanych powyżej ustaleń me-
todologicznych. Przyjmijmy, że uznamy dociekania filozoficzne
Karpińskiego za równorzędne względem twórczości filozoficznej
Leibniza i Woltera. Poeta nie powiela gotowych schematów in-
terpretacyjnych dotyczących problemów filozoficznych oraz ich
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rozwiązań, choć większość z nich zapewne zna. Propozycja ze-
stawiania obok siebie i poszukiwania analogii między twórczo-
ścią Karpińskiego i twórczością Leibniza wpisuje się w koncepcję
Marcina Cieńskiego, który twierdzi, że należy zdystansować się
do koncepcji „doganiania” przez polską kulturę kultur obcych .45

Możemy stwierdzić, że dociekania filozoficzne Karpińskiego nie
odbiegają od standardów europejskich. W poetyckiej formie po-
dejmuje on te same ważne w epoce problemy. Może to stanowić
potwierdzenie tezy Cieńskiego mówiącej o wielowarstwowości kul-
tury i twórczości oświecenia jako zespołu indywidualnie działa-
jących twórców, tworzących własną i niepowtarzalną warstwę
literacką i kulturową. Przemawia za tym sposób podejścia Kar-
pińskiego do problematyki sensu życia. Istnieje wiele wierszy
Karpińskiego wskazujących, że stosunek do życia polskiego poety
jest wyraźnie odmienny od tego, który Wolter naszkicował w Świa-
towcu oraz Poemacie o zagładzie Lizbony. Charakterystyczną linię
graniczną tej odrębności wyznacza wielowymiarowy sposób pa-
trzenia przez Karpińskiego na rzeczywistość. Wyobraźnia twórcza
w pełni determinuje poetę. Zaciekawienia i fascynacji wielo-
barwnością życia nie są w stanie przytłumić zdarzenia przykre,
niepożądane i tragiczne. Zatem przyjmijmy, że wyznacznikiem
określonej całości kulturowej — poezji Karpińskiego — będzie cha-
rakterystyczna dla niego odmienność i swoistość. Ale to przydaje
tej poezji wartości poznawczej — epistemologicznej — czyli filozo-
ficznej. Jego poezja nie jest wyrazem naiwnego i powierzchowne-
go spojrzenia na rzeczywistość. Nie gloryfikuje doczesnego świata,
jak czynił to młody Wolter, nie sądzi, że rządzi nim okrucieństwo
i przypadek, a tak oceniał rzeczywistość stary Wolter. Raczej tak
jak Leibniz opisuje rozmaite koleje ludzkiego losu, starając się
znaleźć w nim wyższy sens.

Twórczość poetycka Karpińskiego, potraktowana w ten spo-
sób, stanowi ciekawą formę narracji filozoficznej. Jej kwintesencją
jest odniesienie się poety do jednego z najważniejszych zagad-
nień filozoficznych epoki oświecenia — do pytania czym jest Ro-
zum. Rozwiązanie tego problemu Karpiński formułuje w wersji
lirycznej w cytowanej już odzie pod tytułem Do Mądrości. Roman
Dąbrowski proponuje takie ujęcie tematu i treści wiersza:

 

Już w dwóch początkowych wersach o charakterze apostroficznym Mą-

drość nazwana została przy pomocy czterech peryfraz niewątpliwie służących
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uwzniośleniu wypowiedzi: „matko Cnoty, przyjaciółko człeka. / Wago świata

i szczęście dwojakiego wieka”. [...] Kierują one uwagę przede wszystkim na

sferę, by tak rzec, emocjonalno-moralną .46

 
Celowo sygnalizuję tu specyficzny klimat tego utworu, pragnąc

podkreślić, że to właśnie rozum jest tu nośnikiem refleksji o zna-
czeniu wartości moralnych. Warto zapytać, dlaczego Karpiński
z uporem eksponuje tę cechę rozumu ludzkiego? Otóż można
przypuszczać, że dystansuje się od cenionej najwyżej w dobie
oświecenia wiedzy ludzkiej i postępu naukowego, ponieważ do-
strzega, że próby ogarnięcia przez rozum niezmierzonego świata
mogą zaowocować oderwaniem się od sfery wartości moralnych.
Mogą też prowadzić do pesymizmu — jak u Woltera. Karpiński nie
chce wykorzystywać siły rozumu po to, by uzyskać jednoznaczną
odpowiedź na pytanie: „Czy wielkość, czyli też nikczemność ludz-
ka przemaga?”. Zamiast tego przyjmuje postawę badacza pokor-
nego, ale konsekwentnego, nieugiętego w poszukiwaniu właściwej
drogi życia:

 

prosiłbym cię przed twoim nachylony progiem:

„Czy ty jesteś boginią, czy ty jesteś bogiem,

Zabłyśnij twym promieniem, bo w ciemności stoję!47

 
Wydaje mi się, że możemy sobie pozwolić na stwierdzenie, że

w powyższych rozważaniach zarysowuje się ciekawa próba roz-
wiązania dychotomii między pojęciami rozumu i mądrości. Kar-
piński zdaje się twierdzić, że siła rozumu osiągnie swoją pełnię
tylko i wyłącznie na twardych podstawach moralności:

 

Mądrości! [...]

Wago świata i szczęście dwojakiego wieka [...]

Ty, co wielkość prawdziwą ludzkiego żywota

[...] mierzysz cnotami48

 
Przez analogię: Leibniz również skupił swoją uwagę na proble-

matyce mądrości: „Mądrość jest to po prostu wiedza o szczęściu,
taka mianowicie wiedza, która uczy nas osiągać szczęście” .49
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Wypowiedział te słowa racjonalista, wybitny matematyk, który wy-
wodził swoje metafizyczne rozważania na podstawie matematycz-
nego rachunku. Dla którego pojęcie rozumu było na tyle pojemne,
że mieściło w sobie jako jedną z głównych myśli i zarazem definicji
mądrości następującą sentencję: „Bo nasze życie o tyle może być
uważane za prawdziwe życie, o ile czynimy w nim dobrze” .50

Zakończenie

W pracy niniejszej pragnąłem przedstawić swoiste spojrzenie
na interpretację twórczości Franciszka Karpińskiego. Zwróciłem
uwagę na fakt, że istnieją metody pozwalające na porównywanie
różnych gatunkowo tekstów na zasadzie równorzędności. Przy-
jąłem, że twórczość Karpińskiego możemy potraktować jako do-
ciekania filozoficzne. Następnie próbowałem wskazać, że istnieje
uprawniona możliwość porównywania tekstów poetyckich Karpiń-
skiego z pracami filozoficznymi Leibniza. Żeby to było możliwe,
zaakcentowałem istnienie tak zwanej metody narracyjnej. Dzięki
odwołaniu się do tej metody mogłem posłużyć się interpretacją
filozofii Leibniza w ujęciu José Ortegi y Gasseta, Henryka Elzen-
berga i Marii Rosy Antognazzy. W dalszej kolejności pokazałem
próbkę myśli filozoficznej Woltera i na jej tle przedstawiłem twór-
cze dociekania filozoficzne Karpińskiego, które można uznać za
polską wersję filozofii optymizmu wieku oświecenia. W oparciu
o zebrane wnioski pokazałem kilka przykładów możliwości ze-
stawiania obok siebie tekstów Leibniza i Karpińskiego. Przyjąłem
także założenie o potraktowaniu twórczości Karpińskiego jako
równoległej do prądów filozoficznych epoki. Określiłem wyobraź-
nię twórczą Karpińskiego jako oryginalną, wypływającą z innego
niż erudycja źródła. Jako argumentem posłużyłem się stosunkiem
poety do sytuacji granicznych (O nieszczęściach ojczyzny i rzezi hu-
mańskiej). Starałem się wykazać, że omawiając twórczość Karpiń-
skiego w perspektywie filozoficznej, możemy znaleźć w nich próbę
odpowiedzi na fundamentalne pytanie o stosunek do istnienia zła
w świecie. Z dociekań filozoficznych Karpińskiego wynika jedno-
znaczne przekonanie o trwałym istnieniu wartości moralnych oraz
przekonanie o celowości życia człowieka. Zwróciłem uwagę, że
odwoływanie się do literatury biblijnej oraz dogmatu Kościoła
katolickiego nie daje pełnych możliwości interpretacji tekstów
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J. Ortega y Gasset, op. cit., s. 323–324.51

H. M. Enzensberger, Eliksiry nauki, przekł. S. Leśniak, Gdańsk 2016, s. 28.52

Karpińskiego. Wreszcie próbowałem pokazać liczne analogie mię-
dzy próbami filozoficznymi Franciszka Karpińskiego i założeniami
metafizyki Gottfrieda Wilhelma Leibniza. Na koniec zacytuję re-
fleksję José Ortegi y Gasseta, którą ewidentnie odnieść można
zarówno do filozofii Leibniza, jak i do filozoficznych aspektów twór-
czości Franciszka Karpińskiego:

 

Optymizm Leibniza nie jest zatem kwestią humoru czy temperamentu. Nie

jest to optymizm przez kogoś odczuwany, lecz taki, którym coś jest. Przedsta-

wia sobą pewien wymiar ontologiczny. Jest to optymizm bytu. Nie chodzi

o to, aby obserwując fakty, składające się na świat, przeprowadzić rachunek

dobra i zła, przejawiających się w świecie, i tym samym ocenić, które z nich

ma przewagę. Złudna ocena. [...] Tymczasem u Leibniza doskonałość świata,

poprzedza jakąkolwiek kontemplację jego zawartości .51

Wnioski

Twórczość Karpińskiego jest wyrazem konfrontowania się
poety z rzeczywistością. Dociekania filozoficzne Karpińskiego sta-
nowią próbę zrozumienia i opanowania sytuacji granicznych.
Odbywa się to zawsze przy zachowaniu szacunku dla człowieka
i jego zmagań z rzeczywistością. Refleksje te oparte są na klarow-
nej definicji mądrości, która wyznacza wyraźne granice człowie-
czeństwa. A co uczynić z cytowanym tak często w niniejszej pracy
filozoficznym pytaniem: „Czy wielkość, czyli też nikczemność ludz-
ka przemaga?”. Twierdzę, że Karpiński, analogicznie jak Leibniz,
postuluje, aby nie przeprowadzać jednoznacznego rachunku dobra
i zła. Jego wizję świata i własnego istnienia podsumować można
fragmentem autobiograficznego wiersza Powrót z Warszawy na
wieś: „Szczęśliwy, kto na małym udziale przebywa...”. Tymcza-
sem Hans Magnus Enzensberger w wierszu pt. Gottfried Wilhelm
Leibniz pisze o filozofie:

 

Owo upodobanie do skąpych, zapadłych dziur, rezydencji

Na niemieckiej prowincji, o złej sławie i ciemnych,

Ściśle: do tego, co nie zwraca uwagi, daje do myślenia .52
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Two Poles of European Culture: Karpiński and Leibniz.
An Attempt at a Study of the Reflections of

Franciszek Karpiński in Relation to the Philosophy of
Gottfried Wilhelm Leibniz

[summary]

The author seeks an answer to the following question: can we relate the work
of Franciszek Karpiński to the philosophical achievements of Gottfried Wilhelm
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Leibniz? The article proposes to treat Karpiński’s work as a philosophical inquiry
and notices in it a clearly defined metaphysical and axiological principle, which
can be treated as an independently constructed version of Leibniz’s principle
of sufficient reason. The notes in the diary confirm the assumption that painful
life experiences did not stop the poet’s efforts to build a vision of the world that
we have reasons to call the “philosophy of optimism”.

Keywords: axiology, comparative literary studies, narrative method, creative
imagination, philosophical inquiry, immanent source of philosophical inquiry,
principle of sufficient reason, philosophy of optimism
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BERNARDIN DE SAINT-PIERRE AND THE UBIQUITY
OF HARMONIES

Like all physico-theologians of his times, Saint-Pierre was
captivated by the orderliness of nature, which he considered an
unequivocal sign of the existence of the divine Organiser, the
Author of the universe. He saw this orderliness on every level,
and in his investigations he expressed it by underlining the
existence of the harmony of nature, or rather the ubiquity of
harmonies. In fact, as he stated, he devoted all his life to the
investigation of divine harmonies (3.96).  However, his classification1

of these harmonies evolved.
At first, in his Studies of Nature (1784), Saint-Pierre divided

harmonies into elementary, vegetational, animal, and human
(4.225). Elementary harmonies are the harmonies of particular
entities with elementary substances. For example, plants have
a relation with the sun through flowers, with water through
leaves, with winds/air through stalks, with earth through roots,
and through seeds with the place where they should grow (226).
Such a general statement then leads to detailed descriptions of
different kinds of flowers, leaves, fruits, roots, and other parts
of plants, if applicable, such as thorns.

Vegetational harmonies, i.e. harmonies between plants, can be
exemplified by the fact that the green colour of plants that we find
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agreeable is the harmony of yellow, the colour of earth, and blue,
the colour of the sky; thereby, green contrasts well with these
two colours (4.312). Various colours were added to distinguish
each species (314); also, various forms are used to that end (315).
Opposite species are almost always together (316), and their
harmony is the source of pleasure (318).

Saint-Pierre found animal harmonies of plants in the fact
that nature put animals most agreeably coloured among plants
with flowers of little distinction as a compensation (4.328). As
to the size, nature associates by contrast small animals with
trees and large quadrupeds with grasses (330), thereby providing
protection to the weak and convenience to the strong (331). Also,
nature proportioned the duration of the fecundity of plants
according to the needs of animals. Some mushrooms live for
a few days, which is as long as some species of flies that feed
on them; some bushes have seeds all winter for birds to feed on
them (337–338). Interestingly, later such kinds of harmonies are
called vegetational harmonies of animals, listing as example the
fact that, in general, small plants are designed for quadrupeds,
large plants for birds. Without plants, animals would die (8.135),
without animals, plants would suffocate one another by their
growth. Plants are for animals, and thus the colour of fruits
contrasts with the colour of leaves so that these fruits can be
seen from a distance, and the smell of fruits attracts animals
(136–137). There is also an appreciable diversity so that different
plants nourish different animals (142). Moreover, animals fertilise
soil by their droppings (145). This set of examples, unsurprisingly,
indicates that harmony is a symmetric relation: a harmony A for B
is also a harmony B for A.

Finally, there are human harmonies of plants (4.359), which
include characteristics of plants in respect to human needs. For
example, grasses serve as a carpet, shrubs as a ladder, trees as
an umbrella. Nature distributed plants in various places giving
them properties best suiting human needs and to compensate
for inconveniences of climate (361). In our climate, in the warm
and dry season, nature gives us juicy and refreshing fruits and
in winter fruits that warm us up by their oils, such as almonds
and walnuts (364–365). There is not a single plant in the world
that does not have some relation to human needs and is not used
for something: for clothing, shelter, pleasure, remedy or at least
as fuel. Plants we find useless are appreciated by others (381).
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In his Harmony of Nature (1815), Saint-Pierre introduced
a more elaborate classification of harmonies. As he saw it, there
were four realms of nature: inanimate nature, the vegetational
realm, the animal kingdom, and the human level, and in each of
them he found thirteen types of harmony: the celestial or solar-
lunar harmony; six physical harmonies, among which three are
elementary (aerial, aquatic, terrestrial) and three are organised
(vegetational, animal, human); finally, six moral harmonies, among
which three are elementary (fraternal, conjugal, maternal) and
three are organised or social (specifying, generic, spherical). These
harmonies are of increasing power: the second includes the
first, the third includes the second, etc.; however, the spherical
harmony tends to grow to infinity (8.17).

Consider cereal plants. They are harmonised with the sun by
the equal height of the plants, which are all warmed up evenly,
and by their elongated and slightly concave leaves that reflect
sunbeams toward their centre. Also, they are harmonised with
the sun by reflections from the surrounding ground that sends
back the warmth that it receives from the sun. Lunar harmonies
of cereal plants are indicated by the number of the knots that
divide their stalks, which is equal to the number of lunar months
during which they grow until the formation of their ear (8.18).
The aerial harmonies can be seen in their tracheae (air vessels),
which are the lungs of these plants; in their linear and horizontal
leaves, which offer no resistance to the winds; and in their
conical, elastic, and hollow stalk, which is strengthened by knots
that are more numerous close to the root, where more support is
needed, than just below the ear. Aquatic harmonies are shown
in the leaves that form a scoop which conducts rain water to the
roots, and roots, in turn, pump underground water, whose
vapours form dew, which suffices for the plants’ nutrition (19).
Cereal plants are harmonised with earth by their roots divided
by filaments which pump their nutrients. Vegetational harmonies
are the harmonies between different parts of the plant and include:
proportional distances between knots whose tubes become
shorter as they get closer to the root, the colour of leaves, the form
of the ear, and the tufts of plants. Animal harmonies of cereal
plants lie mainly in the length of their leaves and in the suppleness
of their stalks that invite animals to graze on them and to use
them as litter. Also, cereal plants offer a hiding place and habitat
for numerous insects, birds, and small animals (21–22). Human
harmonies are obvious, since cereals are among the major staple
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By today’s classification standards, species are grouped into genera, genera2

into families, families into orders, orders into classes, classes into phyla (in fauna)
or into divisions (in flora), both phyla and divisions into kingdoms.

foods for humans, but they are also a source of material for, say,
beds and roofs. There is no cereal in its natural state; it grows
only thanks to humans. Also, cereal became the first link of
human societies since its cultivation requires communal effort.
No society can exist without laws; thus, cereal, as a socially
bonding factor, becomes their origin. In this respect consider the
fact that the goddess of agriculture, Ceres, was called a “legislatrix”
(23–24) and, incidentally, the fact that the English word “cereal”
is derived from “Ceres”.

As to the moral harmonies of cereal, the fraternal harmony is
about the mutual help of equal parties (8.25). Fraternity exists
in leaves, stalks, ears, anthers, and seeds, all divisible into two
equal halves. This friendship is seen also in the sprouts of tufts,
which grow similar leaves, stalks, and ears forming between them
a family of mutual support. Conjugal harmonies are enclosed
in the flower, the organ of fecundation in respect to the sun; it
includes the stamen, the male organ filled with pollen to
impregnate the pistil (27–28). Maternal harmony is manifested
in the care with which nature provides for the development of
the seed (29).

Social harmonies assemble families of plants into species,
genera, and spheres.  Saint-Pierre divided them into specifying2

(spécifiante), generic, and spherical. However, there is little
guidance provided by Saint-Pierre about how these nine
combinations can be found in cereal (specifying harmony of
species, specifying harmony of genera, specifying harmony
of spheres, generic harmony of species, etc.). He said that the
specifying harmony was the cause of pleasure that we derive
from watching the colours of fields of cereals (8.31). On the
other hand, with regard to all plants, he said that the specifying
harmony of genera produced secondary genera that were
different from species. For example, the primal genus of grasses
(Gramineae) gives the secondary genera of cane (joncs), flag
(glaïeuls), reed (roseaux), and palms (palmiers), and they, in turn,
create various species, such as the bamboo, palm tree, date
tree, etc. These species are divided even further into primary and
secondary varieties. Each of these genera, species, and varieties
can be associated with some human or animal need, whereby they
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With a touch of self-deprecation, he said that he was not a naturalist3

(1.4); however, “he is wrong in this denial since he is truly a naturalist, but
[a naturalist] of a particular type which includes only him”; L. Roule, Bernardin
de Saint-Pierre et l’harmonie de la nature, Paris 1930, p. 139.

are tied to all physical and moral harmonies (91–92). Therefore,
in the case of cereal, specifying harmony would be manifested by
the differences between wheat, rye, barley, etc., and, to account
also for the statement about colours, these differences would also
have an aesthetic aspect.

About the generic harmony of genera we learn that it is the
result of the contrast between primitive genera, and a rather vague
explanation appears to indicate that this kind of harmony may,
for example, generate or at least contribute to a particular
temperament of a person, e.g., choleric or melancholic (8.92–93).
That could very easily include different impacts of cereal on
temperament, possibly in the processed form, to mention only
sweets from wheat flour, rye vodka, and barley beer.

Spherical harmonies are mentioned, but never defined (8.95),
and the examples Saint-Pierre provided seem to indicate that he
meant very different genera constituting “by their contract the
most charming harmonies”. He also seemed to mean differences
between flora in different geographical regions, as he himself
witnessed in Finland and in Mauritius (97).

In his works, on hundreds of pages, Saint-Pierre provided
hundreds of examples of harmonies as he saw them, very often
meticulously described in all detail. To pre-empt criticism, he
stated that he would be accused of getting too much into detail,
but details in nature always lead to new ideas; in what is the
smallest, nature’s immensity can be seen. For example, the trunk
of a fly is more ingenuous that the trunk of an elephant, or the
fact that a fly flies better than a bird (9.15).

On the naturalist level, Saint-Pierre investigated ecosystems
across various climates and geographical regions. He showed
how various elements of these systems — plants, animals, and
humans — sustain one another, how they are interdependent,
how they influence one another, positively and negatively. Such
systems require a great deal of orderliness in the interaction of
their parts since disharmony can bring their collapse. Saint-Pierre
was a skilful naturalist  and a good observer of nature, but he3

investigated nature not only to know nature on its own right but
also to learn about the Creator as much as possible for humans.
However, there is a limit to human reason: 
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“The mechanistic vision of the universe is replaced by an organicist4

vision”; M. Menin, La morale des ètoiles : pluralité des mondes et providentialisme
anthropocentrique dans la pensée de Bernardin de Saint-Pierre, “Revue des
Sciences philosophiques et théologiques” 2014, t. 98, no. 4, p. 719.

F. Ch. Lesser, Insecto-theologia, oder Vernunfft- und Schrifftmäßiger Versuch,5

wie ein Mensch durch auf mercksame Betrachtung derer sonst wenig geachten
Insekten und lebendiger Erkenntniß, Leipzig 1738. He also authored Lithotheologie
(1734), Testaceo-Theologia (1744), and Heliotheologia (1753).

We tried in vain, we can grasp in nature only the results of harmonies; in

particular, the first principles escape us. What is worse in this, is that the

methods of our sciences have influenced our mores and religion. It became

easy for people to miss an intelligence that governs all things when only

mechanical means are presented as the primal causes (4.38).

 
The system of harmonies of nature is the only one that is

within the reach of man (43). And this is the reason why Saint-
Pierre devoted his attention to the classification of harmonies
in nature.

This systemic approach is projected onto the whole of the
universe. Thus, for example, “we know the qualities of the sun
only by combining them synthetically with other powers/realms
of nature and we make them disappear by separating them
by analysis” (8.193). Generally, “from botany to astronomy, all
sciences show us only sad analyses” (261), and botany, just
as astronomy, presents us a sad and dry nomenclature and
divisions without intention, goal, or reason (7). “To study nature
with intelligence, all its parts should be connected together”
(4.42). The detection of interrelations between various subsystems
of nature would show that nature is one big system and the
interdependence between these subsystems points to an intelligent
organising principle, God.4

Since a concert is an order formed by several harmonies
(4.169), this makes the Creator a Conductor who harmonised all
elements of nature into one interconnected entity: “everything
is connected in nature” (3.50, 4.184, 10.39). For this reason,
Saint-Pierre undertook such broad investigations, investigations
on the global scale, whereby we can get a more adequate picture
of the workings of nature, but also we can arrive at a greater
appreciation of the work of God. Some physico-theologians limited
themselves to investigating just one aspect of nature, and Saint-
Pierre mentioned Lesser’s theology of insects (3.6);  on the other5

hand, he wanted to see and to show the entire nature as an
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orchestra conducted from on high, not just one instrument or
one musician.

Randomness in nature was an anathema for Saint-Pierre,
and having repeated numerous times the peripatetic phrase that
nature (or God) does nothing in vain, he had to face the theodicy
aspect of creation, the oft-repeated complaint about elements of
disorder in nature and the existence in it of some unpalatable
elements. Saint-Pierre did not shun from the discussion of this
problem.

Theodicy

Pain is admittedly rather unpleasant; however, without pain
people would hurt themselves at every step (3.82, 413).

What appears to be in nature the work of ruin and accident
is often the work of the most profound intelligence. “Not only one
hair falls from our head nor one sparrow from a tree, but neither
a pebble rolls on the shore of the sea without the permission
of God” (3.139). All the so-called evils are needed for the
maintenance of harmony on earth, as he said using the words
of Socrates (12.185). As phrased in a more restrained fashion,
some disorders are necessary for the harmony of all parts of the
earth (3.131), which Saint-Pierre illustrated with his theory of
the formation of oceans.

Hail is useful since it destroys insects (3.309); nature purges
the waters by the fires of volcanoes just as it purifies air by the
fires of thunders (3.208, 309); thunders also refresh air (308), and
thus thunders should not be considered to be the instruments of
God’s justice; after all, there is nothing about it in the Scriptures
(438, 9.56). Earthquakes, volcanoes, and the currents of water
renew the earth; otherwise, mountains would gradually crumble
and fill oceans with debris (9.101). Nature constantly renews
itself, and if it eventually destroys all of us, it is to extract better
lives from our death (103).

Animals of prey are necessary. What would happen to the
bodies of dead animals? If animals are killed for food, maybe
the animals that kill transgress the laws of nature. Sea lions,
seals, white bears, eagles, and vultures were observed to live
together without disturbing one another, but it is hardly a sign
of moderation; they are just pirates who all agreed to feed on fish
(3.260). Also, animals of prey are of little danger to people. First,
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they mostly come out at night. They can be noticed before they
can be seen by their smell (301) or noise. Also, animals of prey
avoid human habitations (302). People can protect themselves
by, for instance, keeping dogs (303). Moreover, people should
not expose themselves to danger; for example, very few people
are bitten by snakes and the victims are mostly the imprudent
ones. Imprudent treatment of the environment can also lead to
disagreeable consequences; for example, insects destroy crops,
but it is because people destroy nests of birds that eat them or
because of importing trees with insects on them (304). Storms
can destroy orchards when they are planted in places ravaged by
them (308). Earthquakes can be dangerous, but dangers can be
avoided, as in the case of the then widely-discussed earthquake
of Lisbon of 1755: the inhabitants of Lisbon knew that the city
had been destroyed several times before and that they should not
build using stone. There is nothing to fear in wooden houses (309).

People themselves are the cause of disharmony in the world
through machines (4.14), although Saint-Pierre did not bring
himself to condemn machines altogether. In the Arcadia, he
showed a Theban and a Gaul (7.78, 81) who in their desire to
spread goodness showed Gauls how to use machines they
brought: how to make flour, how to treat hemp to make cords,
etc. (7.132). Saint-Pierre once said about Aristotle, Descartes, and
Newton that through all their life they wanted to elevate man to
the Divinity by their discoveries not knowing that the laws they
established for physics would one day destroy morality (3.32–33).
Could it be that it is the same with bringing machines, beneficial
at first but that one day would also lead to the destruction of
morality? In any event, on a larger scale, civilization should be
blamed for all ills in the world. Disharmony in nature is the result
of human misperception rather than an inherent fault. Hence,
all that nature does is necessary; even pain and death are
a testimony of its goodness (3.81). This kind of reproach that
follows the spirit of Saint-Pierre’s friend Rousseau is interesting
since Saint-Pierre saw no originality in human inventions. Nature
is the only source of all that is ingenuous, useful, lovely, and
beautiful (3.32). In his view, human intelligence created nothing
which was not modelled on nature (3.271, 403); whatever was
ever invented, was done by following the lead of nature by
mimicking it. Agriculture is the art of nature, and fire is nature’s
first agent. Our arts and sciences are mostly derived from them.
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Moreover, animals have most of the objects of our arts and
science, even better than we do; e.g., the electric ray (torpille)
defended itself by an electric shock before academics performed
their experiments with electricity (287–288, 5.5).

Why then should the replication of nature be harmful to it?
Humans are, after all, a part of nature, and all in it, as Saint-Pierre
firmly believed, was made for them, and thus through human
inventions nature replicates itself. Saint-Pierre may say that the
application of the replicated elements of nature leads to disorder,
that is, the misuse of nature. Consequently, we see true disorder
in places in which we intervened, e.g., by setting fountains on
top of mountains or planting poplar trees upon rocks (3.222).
Ruins of parks show how weak people are when they are battling
nature (223). Thus, it appears that humans in their attempts to
elevate themselves above nature, by their attempts to reconfigure
its elements, can only bring damage to it. Nothing can beat living
in the state of nature, and Saint-Pierre tried to show it in
a literary fashion through his short novel Paul and Virginie and
the novellas The Indian Hut and The Stone of Abraham.

If something bothers us in the course of nature, let’s imagine
the contrary, and we would see consequences that would be
even worse than now (3.412): “To justify the order of nature, it
is enough to deviate from it; to refute all human systems, it is
enough to admit them”. What if people did not die? Soon there
would not be any room on earth for people (413), and thus no
new beings could be born (3.82).

On balance, storms in nature, ravages of forests, and wars
of animals are not disorders of nature, and with a Leibnizian
conviction and an almost Panglossian phrase, Saint-Pierre stated
that “everything is good in the infinitely wise plan” (9.40). After
all, nature does nothing in vain (45).

Excess

With the hundreds of examples, Saint-Pierre showed very
convincingly that the world is a harmonious system of systems,
a harmony of various harmonies. He was looking everywhere for
final causes, the causes which led to the harmonious order in
nature. However, not infrequently, while striving for a simple rule,
he overplayed his hand.
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Practical needs may require using more than the basic colours. Consider6

using four cartridges in a typical colour printer: cyan, magenta, and yellow and
also black.

At one point, he said that, true, there are three basic colours
(yellow, red, and blue; cf. 11.311); however, this number has to
be extended to five by including also white and black (4.60),
although, technically, white is the mixture of the three basic
colours and black is the absence of any.  He found the prevalent6

presence of these colours in nature. For instance, all people
have a preference for red; thus, tastes are not arbitrary. Only
prejudices cause that it is otherwise; thus, the Turks say that
green is the best since Mohammed liked it, and the Chinese
settle for yellow (67). Also, in nature the most beautiful flowers
are red; blood, the principle of life, is red; and the plumage of
many birds includes red (68). Black and white side by side
constitute the saddest feeling, and thus this contrast is in many
nations the sign of mourning (71). White is the colour of
mourning for Indians and the Chinese since it contrasts with
the blackness(!) of their skin (72). Also, there are five basic forms:
line, triangle, circle, ellipse, and parabola (74). The circle is the
most beautiful (75), and the circular form is the most beautiful
expression of truth (77). There are five principal movements:
rotation, perpendicular, circular, horizontal, and being at rest (79),
the circular/harmonic movement being the most beautiful; winds
form undulation, the flight of bird, and the jumps of animals (80).
As to music, sounds are movements, and thus there are five basic
sounds (87). This desire to detect a general natural law of fives
led him to rather artificial classifications.

The Author of nature considered the harmony of sounds to
be so important that birds sing in all parts of the world (5.45).
Their sounds are suited to human needs. The piercing sound
of the rooster wakes him up, the song of a lark in the meadow
invites shepherds to dance, and the thrush that sings only in
autumn calls vine-growers to grape gathering (47).

It is a blessing that the granaries can be infested since
this circumstance forces big owners to sell the grain that is in
them (3.307).

Blood-sucking insects that abound only in hot weather suck
out superabundant humours from the human and the animal
body; they prevent them from prolonged sleep and force them
to take baths. Flies force oxen to seek new pastures, and gadflies
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This particular example was widely ridiculed and caricatured. However,7

“it does not deserve such a reputation since it only expresses an appreciation
of the circumstance, which is given in passing”; L. Roule, op. cit., p. 156.
Such criticisms are unjustified, since what Saint-Pierre did allowed him on
the theoretical level to have the description of nature as he used it; C. Duflo,
Finalisme esthétisant des Études de la nature de Bernardin de Saint-Pierre,
[in:] Autour de Bernardin de Saint-Pierre : les écrits et les hommes des Lumières
à l’Empire, éd. par C. Seth, É. Wauters, Mont-Saint-Aignan 2010, p. 162.

force reindeer to move north, where they can find lichens
uncovered by the melting snow (9.142). Moreover, nature marked
some potentially harmful insects with signs by which they can be
easily recognised and removed. For instance, white insects can
be easily noticed in hair and a black flea contrasts well with the
pale colour of the skin (3.302). Never mind that the former would
not work well for blond or grey haired people, and the latter
would not work in Africa. 

The death of animals saves the earth from animal
overpopulation, but there may be other reasons; for example, dogs
die although children love them so that the children can have
a foretaste of the loss of human life (4.191). 

Fruits have been created for humans. They grow in Europe on
trees that can be easily climbed, unlike trees in forests. Fruit that
is soft when ripe (e.g., apples) is easily reachable; those which
cannot be damaged when falling (e.g., walnuts) grow high on the
tree. The form of the fruit is also human-friendly:

 

Many of them are molded for the human mouth, such as cherries and plums;

others for his hand, such as pears and apples; others, much larger, such

as melons, are divided by “ribs” and seem destined to be eaten in family:

it is the same in India, such as the jackfruit, and here the pumpkin, which

can be shared with neighbors (4.375–376).7

 
Taking a cue from Athanasius Kircher, Saint-Pierre theorised

that the shape of letters was derived from the form of roots in the
Orient; we see it also in Latin letters: three legs of M, two legs of
N, two slanted lines of A and of V, X, and Z resemble vegetable
roots. E, F, I, L, and Y represent perhaps the trunk of a tree with
or without branches; T imitates the trunk of a tree with horizontal
branches; S is derived from the shape of a serpent; C, from a half-
raised serpent; O, from the sun (8.214–215).
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Descartes strenuously argued that all investigations should focus on efficient8

causes and abandon final causes; see his Principles of Philosophy, 1.28.

Teleological arguments have very frequently been used, but it has also9

been said that Saint-Pierre was “the most convincing cause-finalier, the
most systematic, the most intrepid among those ever seen and also the most
ingenious”; F. Brunetière, Les amies de Bernardin de Saint-Pierre, “Revue des
deux mondes” 1892, t. 113, p. 691.

The Creator

The many exaggerated statements are consistent with Saint-
Pierre’s underlying conviction, and they are even inevitable.
Nature on the large scale, just as much as on the small, shows
orderliness, a system of harmonies which only points to the
existence of the providential God who did it all for the human use.
Scientific analysis of nature focuses on efficient causes  — and8

Saint-Pierre does not deny its importance; he did express his
respect for scientists considering them to be, after virtuous men,
to be most estimable (4.2). However, the first causes will always
remain unknown to humans:

 

the operations of nature will always remain unknown to us, we can only

see their results: the knowledge of the first causes belongs only to the one

who is their engine, but [the knowledge] of final causes is within reach of

man who enjoys them (9.114, 11.335). 

 
More important, however, are the final causes which make

sense of all that can be seen in nature. Therefore, we need an
omnipresent teleology, seeing purpose in everything, detecting
reason in all details, even if on quite a few occasions the provided
reason may border on the ridiculous. But the ridiculous — Saint-
Pierre could say — is the result of our limited vision; never
mind that maybe, sometimes, his own limited vision could detect
a wrong reason.9

In any event, the observation of nature led in Saint-Pierre’s
mind to the inevitable conclusion of the existence of God as the
universal aspect of the observation of nature:

 

[there are] so many nations, languages and so different mores, and sometimes

of limited intelligence — would they have believed in God if that belief had

been the result of some tradition, or of a profound metaphysics? It arises

from the simple spectacle of nature (3.403). 
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This may very well reflect Saint-Pierre’s personal experience: “the believer10

from his childhood, he never ceased to be one. It is only that instead of basing

his belief on the dogma and revelation, he based it on the contemplation of the

harmonious beneficence that he discovered in nature”; L. Roule, op. cit., p. 173.

It can also be stated that harmonies are the connections between material11

elements of nature and, as such, the emanation of the Divinity; B. Didier, Le

déiste Bernardin de Saint-Pierre à l’École normale supérieure, [in:] Bernardin de

Saint-Pierre: idées, reseaux, receptions, éd. par S. Anton, L. Macé, G.-R. Thibault,

Mont-Saint-Aignan 2016, p. 93.

Humans don’t experience God directly because of His nature,
which in its majesty surpasses ours: God placed us at the proper
distance from His majesty, close enough to see Him, far enough
not to be destroyed by His closeness (3.406, 12.456). All works
tell us about their Author, plains and the sky speak about His
immensity (5.38), fruits on trees that are within reach speak
about His providence, storms about His power, and the change of
seasons about His wisdom (3.407). The beauties of nature attest
to God’s existence (419). The stars speak about God by their
majesty and the constancy of their motions; plants show Him to
us by their graces and variety of their harmonies. The heavens
show us infinite power; plants of the earth show His intelligence
and goodness (8.287). However, the observation of nature does
not by itself lead to the conclusion that God exists:

 

It is not at all, as it is believed, that nature first showed God to man, but

it is the sentiment of the Divinity in man that indicated to him the order

of nature. Savages are religious well before they become physicists (4.50,

5.20–21, 10.53). 

 
That is, observation of nature leads not to the discovery, but

to the rediscovery of God, to making explicit what implicitly,
possibly in a dormant fashion, lies in the human mind, an
imprint of God Himself.  What observation of nature can do is10

to elucidate the nature of God, as much as humans can
comprehend it. And thus, we learn that the Author of the universe
is an infinite and intelligent being (4.54); we know God’s power,
intelligence, eternity, and goodness only by the relation of these
attributes to His works (8.194). “Harmonies show, without study,
the infinite intelligence of [nature’s] Author and his kindness
toward his creatures” (9.190).  However, the fact that God “in11

his essence is divided into three persons” can be stated only by
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Rather mockingly, he said that the discussion such as Bossuet’s on the12

problem of the Trinity is “infinitely over his [Saint-Pierre’s] head” (4.92). It can

also be said that the problem of the Trinity in Saint-Pierre “is posed at the same

time from the aesthetic principle of the ontology of contraries by the harmonic

medium and as the problem without humanly possible resolution”; G.-R. Thibault,

Bernardin de Saint-Pierre et la tradition apologétique, [in:] Apologétique, 1650–1802.

La nature et la grâce, éd. par N. Brucker, Bern 2010, pp. 369–370.

faith (4.92), thus by revelation.  This revelation also teaches that12

the human reason offended the Author of the universe; that man
was left to his own devices as a punishment; that he can form
his reason only by studying the universal reason in the works
of nature (4.407). That is, the fall dimmed the innate concept of
God, and the observation of nature can restore it, at least to some
extent. The fact that the innate idea is dimmed is indicated by the
need to develop in children the sentiment of the Divinity (10.160),
and thus they should be introduced to the study of nature, and
mothers should give their children the first lesson of botany
(8.195, 277, 284). Although he said that the existence of God
was based more on sentiment than on reason (5.13), it appears
that through nature viewed by reason the latter is just as able to
discover God. The more works of nature are studied, the more
reasons are found to admire it (5.69), and such an admiration
brings humans directly to the womb of the Divinity (61).

Quite remarkably, Saint-Pierre also said that
 

the order of nature is superfluous; God is the only being which disorder

calls upon and which our weakness announces. To know his attributes,

we have no need [to use anything other — A. D.] than the sentiment of our

imperfections (3.408). 

 
When pressing the issue in this direction, we may conclude

that Saint-Pierre’s entire effort of showing in his many volumes
that God is manifested by the harmonies visible in nature is
superfluous, and thus the study of his work is not quite the best
use of one’s time. The study of oneself, of one’s own weaknesses
and imperfections, would apparently be sufficient to acquire the
knowledge of God. This may be an expression of the sentiment
found in the ontological proof of the existence of God and strongly
expressed, among others, by Descartes: God must exist since
imperfect humans cannot otherwise think about the perfect
God. In any event, Saint-Pierre gave a prayer that in his view
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According to Kurt Wiedemeier, Saint-Pierre was on occasion slipping into13

pantheism; K. Wiedemeier, La réligion de Bernardin de Saint-Pierre, Fribourg
1986, p. 105. “By the strength of his love for nature he confounds it with the
Divinity, and adores the works instead of the Author of them”; A. Barine,
Bernardin de St. Pierre, Chicago 1893, p. 148.

would be evoked by primitive societies, in which God’s attributes
are listed: eternity, infinity, power, being the source of life,
clairvoyant/perspicacious, benefactor, omnipotent (3.408). Thus,
there appears to be an interplay between sentiment and reason;
the former, although inborn, is dimmed and so has to be restored
through the means of reason, the reason which should be
enlightened and guided by sentiment. Rather than the blind
leading the blind, there should be a positive feedback between
the two — sentiment and reason — leading to full development,
religious and otherwise, of each human being.

Saint-Pierre frequently spoke interchangeably about the work
of nature and the work of God. When we read that people’s
work is “penetrated by this active force of nature which fills the
universe” (3.120); that the spirit of life governs all plants, protects
and reproduces them (236); that the celestial harmony of
movement in man is an emanation of the universal soul of the
world that organises each object for its end (9.352), we can detect
more than a touch of pantheism.  He sometimes quoted the13

Bible or made references to biblical accounts, but being a son of
Catholic France, how much did he identify with the religion of his
country? He fully embraced the ethical aspects of Christianity;
about the Gospels he said: “what profound knowledge of the heart
of man, how it fits its needs, what delicate traits of sensibility are
contained in this divine book!” (334), and even the earth would
be paradise if Christian religion was observed (343; cf. 5.209).
However, he made very few references to theological aspects of
Christianity, and rather in a noncommittal fashion; at only one
point did he mention the triune God, which implies the divinity
of Christ, but references to Christ were made in his writings very
sparingly. Also, on an organisational level, because the Church
is an assembly of believers, he found it feasible that it can exist
without clergy (cf. Quakers, 11.260), and if priests are part of
it, they would be good citizens if they became husbands and
fathers of families (269). Also, in church services, Latin should
be replaced by French in France (277). Just these suggested



Adam Drozdek, Bernardin de Saint-Pierre and the Ubiquity of Harmonies 83

Particularly strong, even virulent, anti-Catholic bias of Saint-Pierre can be14

found in fragments that were excised by his secretary Louis Aimé-Martin from
the Oeuvres complètes he edited; see R. Allier, L’Évolution religieuse de Bernardin
de Saint-Pierre (1737–1814), “Revue chrétienne” 1905, t. 1, pp. 81–89, 161–184.
Mistaken are those who “make him a defender of Catholicism, which he never
was, at least in his writings”; C. Duflo, La religion dans la philosophie de Bernardin
de Saint-Pierre, “Cahiers de Fontenay” 1993, t. 71/72, p. 135.

“Neither deist, nor pantheist, [he was] a carrier of the Christianity liberated15

from all orthodoxy”, as summarised by Gabriel-Robert Thibault; G.-R. Thibault,
Bernardin de Saint-Pierre : genèse et philosophie de l’œuvre, Paris 2016, p. 383.
However, it would be interesting to know what is left of Christianity if it is
stripped of all orthodoxy. Would even a belief in God be still there?

reforms indicate that the traditional organisation of the Catholic
Church did not have for him a reverential significance.  In his14

novella Empsael, Saint-Pierre inserted Antoine Benezet, who was
a historical figure, a Quaker (who also makes an appearance in
L’Amazone (7.327)), through whom Saint-Pierre said that he
found the peace of soul in the study of nature and in trust in
God (12.284): “nature is my temple, the love of God and man is
my book of laws, and my heart is my altar” (285). This looks very
much like Saint-Pierre’s own confession of faith.

If there was one theological constant in Saint-Pierre’s views,
it was his strong belief in God whose most important attribute
was the divine providence. This providential aspect of God can be
best seen in the ubiquitous harmonies in all creation on all of its
levels. However, Saint-Pierre, a student of two Jesuit schools, in
Caen and then in Rouen, did not express any allegiance to the
Catholic or Christian theology. In particular, having used more
than once an ethical statement of the Gospels, he said nothing
about the theological position of Christ: no Trinity, no Incarnation,
no Resurrection — even in his eschatological statements. By
his embrace of reincarnation and paradisiacal habitation on the
sun he distanced himself even more from Christianity.  His15

was a belief in one God, a belief with strong unitarian accents,
with an admixture of solar mysticism (cf. his prayer to the Sun,
10.378), and quite palpable pantheistic colouring. However, his
unshakeable belief in the providential God in the midst of
the Voltairean age could be an example of a resolve for many
traditional believers.
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Bernardin de Saint-Pierre and the Ubiquity of Harmonies

[summary]

Bernardin de Saint-Pierre (1737–1814), who is remembered today primarily for
his novel Paul and Virginie, was mainly interested in showing the grandeur
of God through his investigations of nature. He viewed nature from the
teleological perspective: everything in it has some reason and the human task
is to detect this reason. He provided hundreds of examples of such reasons, on
many occasions exposing himself to derision. The article shows the importance
of orderliness of nature, as it manifests itself in interlocking harmonies, as the
way he followed to establish the theological conclusion regarding the existence
and the attributes of God.

Keywords: Bernardin de Saint-Pierre, physico-theology, theodicy
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ALMANACH DES HONNÊTES GENS (1788)
DE SYLVAIN MARÉCHAL, OU PENSER UN CALENDRIER

RÉVOLUTIONNAIRE AVANT LA RÉVOLUTION

Dès le début, la Révolution de 1789 cherche à inventer ses
« emblèmes de la Raison », pour reprendre ici la célèbre expression
de Jean Starobinski , voire des symboles identitaires qui, de1

manière expressive, montreraient la fin d’un monde qui s’en va
et, avant tout, le commencement d’un univers neuf qui arrive. La
rupture historique qui s’opère en France doit être encore mieux
exprimée par le recours à des référents métaphoriques divers
prouvant que non seulement le retour au passé n’est plus
possible, mais que la construction du futur s’avère irréversible,
tout comme l’est le cours de la Révolution même. Présent surtout
dans le message de la rhétorique révolutionnaire, le nouveau
système de valeurs doit se manifester aussi à un niveau purement
allégorique, qu’il soit linguistique, auditif ou visuel. Tel est le rôle
des plus célèbres inventions symboliques révolutionnaires qui
apparaissent en France après 1789 et, surtout, dès 1792, l’an
premier de la République, date césure de la coupure historique.
Il suffit de rappeler ici le drapeau tricolore, Marianne, le bonnet
phrygien, la Marseillaise, la fête nationale du 14 juillet ou, last
but not least, la devise « Liberté, Égalité, Fraternité », pour n’en
mentionner que les plus évidentes et en même temps les plus
durables, conservées jusqu’à présent dans la conscience nationale
et visibles à travers l’espace public de la France d’aujourd’hui .2
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Parmi les ouvrages les plus récents consacrés à l’histoire du calendrier3

républicain, voir surtout : M. Shaw, Time and the French Revolution: The
Republican Calendar, 1789–XIV Year, London 2011; S. Perovic, The Calendar
in Revolutionary France. Perceptions of Time in Literature, Culture and Politics,
Cambridge 2012.

On doit cependant noter l’idée de retour au calendrier républicain, ne fût-ce4

que pour une période très courte, pendant les derniers jours de la Commune de
Paris. Neuf numéros du Journal officiel de la République française (n° 136-144)
non seulement porteront alors la devise révolutionnaire « Liberté, Égalité,
Fraternité », mais auront, à côté de la datation renvoyant au calendrier grégorien,
les noms des mois et le chiffre de l’année pris directement au calendrier
républicain. Ainsi le numéro 136 de ce journal paraîtra-t-il à la fois le 16 mai
1871 et le 26 floréal an 79, tandis que le dernier de cette série, le numéro 144,
portera comme date aussi bien le 24 mai 1871 que le 4 prailial an 79.

Cf. M. Ozouf, Calendrier, [dans :] Dictionnaire critique de la Révolution5

française, éd. par F. Furet, M. Ozouf, vol. 3 : Institutions et créations, Paris 1992,
p. 102-104.

F. d’Églantine, Rapport fait à la Convention Nationale dans la séance du 3 de6

second mois de l’an II de la République au nom de la commission chargée de la
confection du calendrier, Paris 1793 (le 24 octobre), p. 1-2.

Parmi toutes ces « trouvailles parlantes », c’est sans aucun
doute le calendrier révolutionnaire, voire républicain, qui demeure
le symbole le plus spectaculaire de la rupture. Paradoxalement,
le calendrier lui-même n’a pas supporté l’épreuve du temps.
Entré en vigueur le 6 octobre 1793 (le 15 vendémiaire an II)
suite à la proclamation de la République, le 22 septembre 1792
(le 1  vendémiaire an I), il sera supprimé officiellement parer

l’empereur Napoléon, le 9 septembre 1805 (le 22 fructidor an XIII),
afin de rendre possible le retour au calendrier grégorien à partir
du 1  janvier 1806 (le 11 nivôse an XIV) . Au total, le calendrierer 3

républicain ne subsistera donc dans la vie publique des Français
que douze ans, deux mois et vingt-sept jours .4

Néanmoins, il n’en reste pas moins vrai que son côté
symbolique est manifeste à plusieurs égards, même si son
efficacité, voire son côté pratique, suscitaient des doutes sérieux
allant vers de vives protestations auprès de ses contemporains .5

Selon l’idée majeure du calendrier révolutionnaire, il ne s’agit
même pas de continuer l’histoire, mais tout simplement de la
remettre à zéro, de commencer une ère neuve dans la vie des
Français. Comme l’explique aux membres de la Convention
nationale, en 1793, Fabre d’Églantine, l’un des auteurs majeurs
du nouveau calendrier, on ne peut « plus compter les années où
les rois nous opprimaient comme un temps où nous avons
vécu » . Dans ce projet d’effacer le passé, voire de révolutionner le6
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Cf. B. Baczko, Le calendrier républicain : décréter l’éternité, [dans :] Les lieux7

de mémoire, vol. 1 : La République, éd. par P. Nora, Paris 1984, p. 37-83.

G. Romme, Rapport sur l’ère de la République fait à la Convention nationale8

dans la séance du 20 septembre de l’an II de la République, Paris 1793, p. 2.

Ibid., p. 5-6.9

temps en vue de « décréter l’éternité », pour reprendre ici les
termes heureux de Bronisław Baczko , l’ère vulgaire doit céder la7

place à l’ère de la République, à partir de laquelle on comptera
dorénavant l’histoire du monde. Comme le dit clairement, en
1793, un autre auteur emblématique du nouveau calendrier,
Gilbert Romme,

 

le temps ouvre un nouveau livre à l’histoire ; et dans sa marche nouvelle,

majestueuse et simple comme l’égalité, il doit graver d’un burin neuf les

annales de la France régénérée .8

 
La rupture s’avère ainsi volontairement totale — la réforme

calendaire condamne et rejette fermement ce qui précède, pour
mettre en valeur, sinon sanctifier, ce qui s’ensuit. Il ne s’agit donc
pas d’un simple changement de système politique, voire d’un
passage insurrectionnel de la monarchie à la république, mais
d’une rupture régénératrice entre l’histoire et le futur, l’abolition
de la royauté en France équivalant ainsi au recommencement de
la vie des Français, pour ne pas dire à leur résurrection.

D’ailleurs, quoi de plus symbolique que le 22 septembre 1792
soit exactement le jour de l’équinoxe d’automne, qui survient alors
à 9 heures 18 minutes 30 secondes du matin ? Gilbert Romme
y voit directement, de manière enthousiaste, un soutien patent que
la Nature offre à l’Histoire, les mouvements célestes s’accordant
parfaitement avec le cours de la Révolution :

 

Ainsi l’égalité des jours et des nuits était marquée dans le ciel au moment

même où l’égalité civile et morale était proclamée par les représentants du

peuple français [...]. Ainsi le soleil a passé d’un hémisphère à l’autre le

même jour où le peuple, triomphant de l’oppression des rois, a passé du

gouvernement monarchique au gouvernement républicain [...]. Ce concours

de tant de circonstances imprime un caractère sacré à cette époque .9

 
De toute évidence, ce qui ne semblerait résulter que d’une

simple coïncidence de faits, reçoit d’emblée dans la mythologie
révolutionnaire une explication historique probante — les
événements politiques en France s’inscrivent clairement dans
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Les révolutionnaires se rendent bien comptent que, tout en « décrétant10

l’éternité », ils se servent en même temps du « livre le plus usuel de tous », forme
textuelle et visuelle populaire, lue et regardée habituellement au quotidien.
Cf. F. d’Églantine, op. cit., p. 2.

Cf. S. Perovic, op. cit., p. 117-124.11

Cf. M. Dommanget, Sylvain Maréchal, précurseur du calendrier révolutionnaire,12

« International Review for Social History » 1938, t. 3, p. 301-334.

S. Maréchal, Almanach des honnêtes gens, Paris 1788 (désormais abrégé13

en AHG). Contrairement à ce que représente habituellement un almanach, c’est-
à-dire une publication annuelle qui, à part le calendrier seul, contient aussi
des renseignements ou informations diverses, l’ouvrage de Sylvain Maréchal
n’est qu’une double feuille in-4° non numérotée où, en bas du calendrier au
sens propre, l’auteur ajoute quelques commentaires et explications concernant
sa publication.

les lois naturelles et inébranlables de l’Univers, ce que le nouveau
calendrier républicain devra, dès lors, autant rappeler chaque
jour qu’en témoigne éternellement .10

L’idée d’un calendrier républicain qui renverse l’ancien état
des choses en France pour annoncer une rupture décisive
avec le passé, paraît donc tout logiquement être indissociable
de la Révolution de 1789. Imaginer le contraire correspondrait
plutôt à envisager l’impossible, voire à ébranler la chronologie
linéaire des événements, selon laquelle les révolutionnaires ne
« décréteront l’éternité » qu’en 1793. Or, c’est pour cela qu’il est
très intéressant, pour ne pas dire fort surprenant, de voir que,
déjà cinq ans auparavant, en 1788, donc avant même que la
Révolution n’éclate, un homme de lettres français éclairé propose
un calendrier qui, de manière évidente, prédit directement celui
de 1793. Certes, sa version ne constitue pas un moule exact
du modèle révolutionnaire postérieur qui, par ailleurs, demandera
beaucoup de réflexions et de modifications nécessaires , mais11

elle en annonce pourtant visiblement la forme et l’esprit,
jusqu’à même son idée républicaine. L’auteur serait-il donc
un précurseur  ou, mieux encore, un prophète, voire un12

révolutionnaire avant la Révolution ? Et cela, comme on le verra
plus loin, au prix de poursuites judiciaires sérieuses de la part
d’un ancien régime agonisant qui, malgré sa décomposition
de plus en plus manifeste, continue pourtant à persécuter ses
critiques et adversaires.

Il s’agit de Sylvain Maréchal (1750-1803) et de son Almanach
des honnêtes gens, dont il est à la fois l’auteur et l’éditeur,
l’ouvrage, signé officiellement de son nom, se faisant distribuer
directement chez lui, à son domicile, « soit en feuilles, soit collé
sur carton, soit ployé dans un étui » , à Paris, au 29 rue des13
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Sur la vie et l’œuvre de Sylvain Maréchal, voir surtout l’inoubliable biographie14

de M. Dommanget, Sylvain Maréchal, l’égalitaire, l’homme sans dieu, Paris 1950
(réédition : Sylvain Maréchal, l’égalitaire, Paris 2017). Il faut mentionner aussi :
C.-A. Fusil, Sylvain Maréchal, ou l’homme sans dieu, Paris 1936 ; F. Aubert,
Sylvain Maréchal, passion et faillite d’un égalitaire, Pise 1975. En Pologne, on doit
rappeler l’ouvrage capital de M. Skrzypek, Sylvain Maréchal – przedstawiciel
oświeceniowej teorii religii [S.M., le représentant de la théorie de la religion au
siècle des Lumières], Warszawa 1974, ainsi que son étude : Utopia społeczna
Sylvaina Maréchala i jej filozoficzne przesłanki [L’utopie sociale de S.M. et ses
prémisses philosophiques], « Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej » 1973,
t. 19, p. 105-134.

Cf. F. Aubert, op. cit., p. 10.15

Cf. S. Perovic, op. cit., p. 57.16

Cf. M. Dommanget, Sylvain Maréchal, l’égalitaire..., p. 69.17

Prêcheurs (c’est d’ailleurs son lieu de naissance — le nom de la
rue n’est-il pas, pour ainsi dire, révélateur pour quelqu’un qui,
comme les plus grands de son époque, « prêche » les Lumières ?).
En 1788, Sylvain Maréchal est loin d’être un auteur méconnu
en France, du moins à Paris . Au contraire, juriste par formation,14

mais très tôt attiré par la littérature (souffrant de bégaiement,
il abandonnera vite sa carrière d’avocat) , il devient en peu de15

temps un homme de lettres reconnu, dont le nom fait carrière
dans la capitale de la France, où il commence à fréquenter
différents salons, notamment celui de Guillaume Vassé, rue du
Temple . En 1770, il fait publier, à l’âge de vingt ans, un recueil16

d’idylles dans le style pastoral, intitulé Bergeries — le succès
lui vaut un poste de sous-bibliothécaire au prestigieux collège
Mazarin à Paris et l’incite de plus en plus à la poésie. Avant la
Révolution, il rédige encore d’autres recueils de poèmes, comme
par exemple : Le temple de l’hymen, dédié à l’amour (1771) ; Les
livres de tous les âges ou le Pibrac moderne (1779) ; Fragments
d’un poème moral sur Dieu (1781) ; L’âge d’or, recueil de contes
pastoraux par le Berger Sylvain (1782) ; Chansons anacréontiques
du Berger Sylvain (1788). Certains de ses recueils poétiques
dévoilent déjà clairement, en dépit de leurs titres apparemment
légers, les idées philosophiques de Sylvain Maréchal, par
lesquelles il se fera connaître encore mieux du public parisien.
Athée déclaré et militant (ce qui ne l’empêche guère d’être en
même temps, probablement à partir de 1777 , membre de la17

franc-maçonnerie, surtout de la loge La Céleste Amitié constituée
à Paris par le Grand Orient de France), il se considère autant
l’adversaire de Dieu que l’ennemi de la religion. En philosophe
éclairé par excellence, au culte de la foi il substitue celui de la
raison, considérant toute croyance être la source des préjugés
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Le terme célèbre de l’« homme sans dieu » dont se servent dans leurs études18

M. Dommanget et C.-A. Fusil, cités déjà plus haut, pour désigner Sylvain
Maréchal, est emprunté à son texte, Culte et Lois d’une Société d’Hommes
sans Dieu, paru pendant la Révolution en 1797 (Paris), l’an VI de la République
Française.

Cf. M. Skrzypek, Utopia społeczna..., p. 121-122.19

Comme la biographie de Sylvain Maréchal n’est pas à vrai dire l’objet20

de la présente étude, nous la réduisons à l’essentiel de la période d’avant
la Révolution. Pour tout ce qui est de l’après 1788, et surtout de l’époque

et des malheurs. Dans son Livre échappé au déluge, ou psaumes
nouvellement découverts (1784), tout comme d’ailleurs dans le
recueil poétique cité plus haut, Fragments d’un poème moral
sur Dieu (publié, comme on peut le lire sur le frontispice,
« à Athéopolis »), non seulement il s’attaque au clergé et à l’Église,
mais il parodie le langage des prophètes, se moque de la Bible,
rejette toute religion. Encore bien avant la Révolution, l’insouciance
pastorale du « berger Sylvain » cède visiblement la place à la rage
de l’« homme sans Dieu »  qui voit dans la religion le support du18

pouvoir absolu, de l’oppression politique et de l’injustice sociale,
iniquités odieuses qu’il condamne ouvertement. En disciple fidèle
du Philosophe de Genève (en hommage de qui il dédie d’ailleurs,
en 1779, un poème commémoratif, Le tombeau de J.-J. Rousseau),
il développe la vision d’une société appuyée sur le bonheur du bon
sauvage et la simplicité naturelle, non sans passer clairement,
encore avant 1789, sur des positions idéologiques de plus en plus
radicales. Ses Costumes civils actuels de tous les peuples connus
(1788) et ses Tableaux de la Fable (1788), sous prétexte de décrire
les mœurs des peuples anciens ou la mythologie antique, offrent
une sorte de manifeste communiste : il y présente, en utopiste,
le modèle d’une communauté agraire, où les biens sont partagés
par tous et l’égalité sociale et politique reste assurée .19

Même si les idées philosophiques de Sylvain Maréchal, surtout
son athéisme déclaré et sa critique violente de la monarchie
française, lui ont coûté, en 1784, la perte de son poste au
collège Mazarin (ce qui ne restera pas sans effet néfaste pour sa
situation matérielle, car il se trouve d’un coup sans ressource),
il n’arrête pourtant pas de les afficher dans ses écrits à la veille
de la Révolution. À côté de ses Premières leçons du fils aîné d’un roi
(1788), ouvrage où, au nom de la liberté et de l’égalité, il demande
de rendre la terre commune à tous et va jusqu’à même remettre
en doute l’utilité de la monarchie et des rois, c’est surtout son
Almanach des honnêtes gens de la même année qui en est la
preuve la plus évidente et particulièrement révélatrice . L’idée20
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révolutionnaire, si capitale dans sa biographie, il ne nous reste qu’à renvoyer
aux ouvrages cités plus haut.

Cf. P. Archer, The Christian Calendar and the Gregorian Reform, New York21

1941 ; Gregorian Reform of the Calendar: Proceedings of the Vatican Conference
to Commemorate its 400  Anniversary, 1582–1982, ed. by G. V. Coyne,th

M. A. Hoskim, O. Pedersen, Vatican City 1983.

Cf. B. Baczko, Lumières de l’utopie, Paris 1978, p. 212.22

de sa proposition calendaire, pour ne pas dire de sa provocation
(pré)-révolutionnaire, est très simple dans sa forme et, à la fois,
lourde de conséquences idéologiques qui en résultent. Il s’agit,
en premier lieu, d’élaborer un nouveau système de mesure
et d’organisation du temps, en vue de rejeter directement le
calendrier grégorien. Celui-ci reste en vigueur, aussi bien en France
que dans la plupart des pays d’Europe, depuis le 15 octobre 1582,
date de son adoption par le pape Grégoire XIII qui, dans sa bulle
Inter gravissimas pastoralis officii nostri curas du 24 février de la
même année, voulait corriger la dérive séculaire du calendrier
julien . Pour Sylvain Maréchal, il ne s’agit pourtant pas de21

réhabiliter ce dernier ni, encore moins, de niveler la différence
temporelle de plus en plus sensible entre les deux (il faut
rappeler que la discordance entre le calendrier julien et celui
imposé par le pape équivaut, déjà au XVI siècle, à dix jours, et
ne cesse de croître, 11 minutes chaque année solaire, durant
les deux siècles suivants). Ses intentions sont complètement
différentes et vont vers une solution beaucoup plus radicale
qu’une simple correction des imperfections ou dérives
temporelles. Il ne cherche pas, en horloger, à « réparer le temps »,
mais prétend ouvertement, en vrai philosophe des Lumières qu’il
est, s’en emparer pour l’ordonner à nouveau. Tout comme le
feront après lui les auteurs du calendrier révolutionnaire de
1793, Sylvain Maréchal ambitionne, lui aussi, de « se lancer
à la conquête du temps », pour reprendre ici, une fois de plus,
les propos heureux de Bronisław Baczko .22

Son idée est tout simplement de rejeter en bloc les deux
calendriers traditionnels, afin de les remplacer par un système
de division du temps complètement neuf et universel. Ce qui
reste intéressant, c’est que cette idée n’est pas neuve chez lui,
car il la conçoit très tôt, ou du moins en pose les prémisses,
encore bien avant 1788. Déjà dans ses Antiquités d’Herculanum
de 1780, commentaires littéraires détaillés de gravures historiques
exécutées par François-Anne David, il envisage, lorsqu’il parle de
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S. Maréchal, Antiquités d’Herculanum, vol. 3, Paris 1780, p. 167.23

la mesure du temps chez les Anciens, la nécessité d’instaurer
un calendrier universel, commun à tous les peuples du globe :

 

On pourrait ajouter que le Calendrier, malgré les réformes successives de

chaque peuple, en est encore susceptible ; qu’il serait à désirer qu’il n’y en

eût qu’un seul pour toutes les Nations éclairées par un seul Soleil .23

 
L’universalisme de cette vision est aussi métaphorique que

pragmatique — il s’agit de proposer une manière d’organiser
le temps qui soit applicable à l’humanité tout entière, par quoi
son rôle serait non seulement de faciliter la vie des êtres humains,
mais surtout de « les rapprocher par un lien commun de fraternité »
(AHG), comme le dira quelques années plus tard l’auteur de
l’Almanach des honnêtes gens, et tout comme le répéteront après
lui, en 1793, les artisans du calendrier républicain. En effet,
puisque Sylvain Maréchal reste sincèrement convaincu que
« malheureusement les habitants de la terre sont divisés de culte »
(AHG), il propose, comme antidote philosophique communautaire,
un calendrier qui « pourra être consulté également par le
Catholique et le Protestant, le Luthérien et l’Anglican, le Chrétien
et le Mahométan, l’Idolâtre et l’Hébraïsan » (AHG).

Cet universalisme patent ne doit cependant pas tromper le
lecteur. Il ne s’agit guère d’une initiative « œcuménique »
quelconque, faite en vue de rallier les religions dispersées, mais —
tout au contraire — d’une proposition profondément laïque
dans son essence. Comme Sylvain Maréchal croit fermement,
en disciple fidèle d’un Voltaire, que la source de la discorde de
l’humanité se trouve dans la religion, il s’agit pour lui
de dépourvoir le calendrier de tout caractère religieux, afin de
l’adapter à tous, croyants ou non. Dans cette optique, la religion
est autant à l’origine de la diversité des calendriers au cours
de l’histoire de la civilisation humaine qu’elle reste aussi, sinon
surtout, responsable, voire coupable de la dissension des esprits
et des opinions. Afin d’y remédier, l’Almanach des honnêtes
gens doit donc demeurer indépendant de toute croyance, d’où
la proposition universalisante de son auteur d’élaborer un
« calendrier tout prophane » (AHG) qui, étranger à tout culte,
s’adresse en même temps à tous les êtres humains. Par là,
non seulement Sylvain Maréchal anticipe déjà clairement le
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Cf. M. Vovelle, Révolution et religion. La déchristianisation de l’an II, Paris24

1976 ; M. Ozouf, Déchristianisation, [dans :] Dictionnaire critique de la Révolution
française, éd. par F. Furet, M. Ozouf, vol. 1 : Événements, Paris 1992, p. 79-99.

Selon Gilbert Romme, le nouveau calendrier rejette l’ancien au nom « de25

nouvelles mesures de la durée [...], dégagées des erreurs que la crédulité et une
routine supersticieuse ont transmises des siècles d’ignorance jusqu’à nous » ;
G. Romme, op. cit., p. 2.

mouvement de la déchristianisation révolutionnaire , dont le24

sens est plus que manifeste dans la proposition du calendrier
républicain de 1793 , mais propage ouvertement l’idée de laïcité25

qui, selon lui, devrait être le fondement de la vie publique, ce
que la Révolution ne cessera de propager par la suite.

Cette empreinte laïque se laisse d’ailleurs saisir le mieux dans
la décision de dater son calendrier de « l’an premier du règne de
la Raison » (AHG). Curieusement, déjà en 1781, Sylvain Maréchal
donne comme sous-titre de ses Fragments d’un poème moral sur
Dieu, cités déjà plus haut, exactement la même manière de dater
son texte. Indépendamment de l’époque, l’intention reste donc
toujours la même, bien qu’il soit capital de voir qu’il la formule
pour la première fois sept ans avant son Almanach des honnêtes
gens. En changeant complètement la façon de dater le calendrier,
voire de mesurer le temps de l’histoire, Sylvain Maréchal rejette
de propos délibéré l’ère chrétienne et inaugure le début de l’ère
neuve. Celle-ci ne commence donc plus avec la naissance du
Christ, ce à quoi l’Europe est habituée depuis presque dix-huit
siècles, mais prend en considération un autre point de repère,
philosophique et laïc à la fois. Il s’agit de la montée de la raison
et de son omnipotence dans la vie de l’humanité, ce que les
Lumières n’arrêtent pas de propager et de mettre en valeur,
en opposant la rationalité au monde des ténèbres imprégné
d’erreurs et de préjugés. Pour effacer encore mieux toute trace
du millésime chrétien, Sylvain Maréchal met sur son calendrier,
au lieu de la date 1788, une formule apparemment neutre,
mais combien révélatrice de son message : « Pour la présente
année » (AHG). De toute évidence, son projet n’est pas sans
rappeler, voire sans annoncer, celui des auteurs du calendrier
révolutionnaire qui, en 1793, sonneront « l’an premier de la
République » et décréteront le passage de l’ère vulgaire à l’ère
républicaine. Préparant l’esprit de la déchristianisation qui
animera bientôt la Révolution, Sylvain Maréchal envisage aussi
exactement la même idée de rupture historique qu’exprimeront
les auteurs du calendrier républicain. Pour lui aussi ou, pour
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Cf. Kalendarze [Calendriers], red. E. Gigilewicz, Lublin 2003.26

Cf. F. d’Églantine, op. cit., p. 5-6. En vrai philosophe, l’auteur parle d’un27

véritable « empire des images sur l’intelligence humaine [...] ; nous ne concevons
rien que par des images ; dans l’analyse la plus abstraite, dans la combinaison
la plus métaphysique, notre entendement ne se rend compte que par des images ;
notre mémoire ne s’appuie et ne se repose que sur des images » ; ibid., p. 2-3.

mieux dire, pour lui d’abord, le calendrier doit marquer la fin
du vieux monde et, surtout, annoncer le début d’une époque
complètement neuve, appuyée sur un nouveau système de valeurs.

Décréter l’an premier du règne de la raison ou celui de la
République n’est sans doute qu’une invitation à élaborer tout
un système de mesure du temps, tout comme la rupture avec
l’ère chrétienne ne constitue pas le seul point commun entre la
proposition de Sylvain Maréchal et celle qu’élaborera cinq ans
plus tard la Révolution. Au contraire, celle-ci semble suivre l’esprit
de l’Almanach des honnêtes gens à plusieurs égards, de sorte
qu’elle a l’air de s’en inspirer profondément jusqu’à la composition
même. Dans les deux cas, on observe le même nombre de douze
mois que doit contenir chaque année (ce qui par ailleurs n’est pas
assez original en soi, étant donné que la plupart des calendriers
connus sont solaires et respectent cette division mensuelle de
l’année ). Dans son adresse au lecteur, Sylvain Maréchal annonce26

la possibilité de construire avec le calendrier une maquette
à coller, de sorte que « chaque mois découpé peut s’adapter
à chacune des douze colonnes d’une petite Rotonde formant un
Almanach en relief. On peut en voir le modèle chez l’éditeur,
M.P. SYLVAIN MARÉCHAL » (AHG, souligné dans le texte). Ce projet
d’esthétique pratique de l’almanach, où l’utile rejoint l’agréable,
n’est pas sans rappeler la fameuse estampe au lavis de Philibert-
Louis Debucourt de 1794 et, surtout, le projet de douze dessins
représentant les nouveaux mois de l’année, exécutés pendant la
Révolution par Louis Lafitte, et dont s’inspirera par la suite, sous
le Directoire, Salvatore Tresca dans ses célèbres planches
colorées. Celles-ci ne seront pas préparées seulement en vue
d’illustrer, voire d’embellir le calendrier républicain, mais aussi,
comme le voudront ses artisans, pour le rendre « plus sensible
à la pensée et plus accessible à la mémoire » et, par là, parvenir
à « frapper l’imagination par les dénominations et à instruire
par la nature et la féerie des images » .27

De plus, on peut aussi observer entre les auteurs de ce dernier
et Sylvain Maréchal le même souci de faire débuter l’année
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Maurice Dommanget voit dans cette datation une influence possible de la28

pensée maçonnique sur Sylvain Maréchal. Même si l’on ne peut pas réfuter
cette suggestion de manière catégorique, il faut avouer que rien non plus ne
la prouve de façon absolue. Cf. M. Dommanget, Sylvain Maréchal, précurseur...,
p. 307.

Toujours selon Maurice Dommanget, Sylvain Maréchal s’appuierait ici sur29

une tradition populaire conservée dans certaines provinces en France, selon
laquelle on appelait ces deux mois onzième et douzième. Cf. ibid., p. 307.

Dans son rapport, Gilbert Romme propose les noms suivants des mois, bien30

entendu calculés à partir du 22 septembre : I. République, II. Unité, III. Fraternité,
IV. Liberté, V. Justice, VI. Égalité, VII. Régénération, VIII. Réunion, IX. Jeu de
Paume, X. Bastille, XI. Peuple, XII. Montagne. Cf. G. Romme, op. cit., p. 10-12.

d’une manière autre que celle que l’on voit dans le calendrier
grégorien. On sait que dans la proposition des révolutionnaires,
le 1  janvier sera remplacé par le 22 septembre (soit le 1er er

vendémiaire), date de la proclamation de la République, à partir
de laquelle on comptera dorénavant autant le début de chaque
année suivante que le temps de l’histoire de la France, sinon du
monde. Quant à Sylvain Maréchal, il faut remarquer qu’il reste
beaucoup plus fidèle à la tradition romaine, du moins à la
réforme du calendrier attribuée au roi Numa Pompilius, et fixe le
début de l’année pour le 1  mars . Par conséquent, il nomme leser 28

six premiers mois consécutifs de l’année de la manière suivante
(il donne les deux formes à la fois, la grégorienne et la sienne,
sans doute pour plus de clarté) : mars, ou princeps ; avril, ou
alter ; mai, ou ter ; juin, ou quartile ; juillet, ou quintile ; août,
ou sextile. Tout logiquement, les noms des quatre mois suivants,
septembre, octobre, novembre et décembre, ne changent pas,
conformes à leur étymologie numérale latine. Pour ce qui est des
deux derniers mois de l’année (soit des deux premiers dans le
calendrier grégorien), ils sont appelés comme suit : janvier, ou
undécembre ; février, ou duodécembre. L’auteur renonce, de propos
délibéré, aux formes latines du calendrier romain, januarius
et februarius, sans doute autant à cause de leur étymologie
religieuse patente que pour rester tout simplement fidèle à la
logique du calcul des nombres . Ainsi est-il vrai que Sylvain29

Maréchal n’a pas préparé, ce qui est logique en soi, la terminologie
républicaine des mois que proposera plus tard Gilbert Romme,
selon qui, « ni céleste, ni mystérieuse [...], toute puisée dans notre
révolution », elle devrait renvoyer aux principaux événements et
termes liés avec ce qui se passe en France depuis 1789 . Il n’a30

pas prévu non plus la très belle nomenclature élaborée ensuite
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Tout comme Gilbert Romme, Fabre d’Églantine tient, lui aussi, à faire débuter31

chaque année le 22 septembre, à cette différence près que les mois consécutifs
prennent en considération les quatre saisons de l’année et portent les noms
suivants : I. Vendémiaire (période des vendanges), II. Brumaire (période des
brumes et des brouillards), III. Frimaire (période des froids), IV. Nivôse (période
de la neige), V. Pluviôse (période des pluies), VI. Ventôse (période des vents),
VII. Germinal (période de la germination), VIII. Floréal (période de l’épanouis-
sement des fleurs), IX. Prailial (période des récoltes des prairies), X. Messidor
(période des moissons), XI. Thermidor (période des chaleurs), XII. Fructidor
(période des fruits). Cf. F. d’Églantine, op. cit., p. 2, 7-8.

Cf. G. Romme, op. cit., p. 7.32

Dans le calendrier républicain, les jours de la décade portent les noms33

suivants : Primidi, Duodi, Tridi, Quartidi, Quintidi, Sextidi, Septidi, Octidi, Nonidi,
Decadi. Cf. F. d’Églantine, op. cit., p. 10.

par Fabre d’Églantine (et en définitive acceptée par la Convention
nationale) qui, dans les noms des mois, renverra « à la vérité de
la nature », soit à l’aspect du climat, soit au cycle de la vie rurale .31

Néanmoins, même si son calendrier adopte un lexique mensuel
différent qui ne fait directement appel ni à l’Histoire ni à la
Nature, il n’en est pas moins vrai que, dans sa proposition,
l’auteur non seulement s’exprime à leur nom, mais insiste, lui
aussi, sur la nécessité de réorganiser le temps en vue de le
rationaliser et, surtout, d’en laïciser autant la forme que l’esprit.

Ensuite, Sylvain Maréchal opte pour l’implantation du
système décimal, où les douze mois qui forment l’année devraient
être composés de 30 jours chacun, ces derniers divisés en trois
unités décadaires. Comme l’explique l’auteur, « on a divisé
chaque mois de cet Almanach des honnêtes gens par décades,
c’est-à-dire de 10 en 10 jours; en sorte qu’il y a dans l’année
36 décades » (AHG). On sait que les artisans du futur calendrier
républicain procéderont exactement de la même manière, en
élaborant, à l’instar des anciens Egyptiens , un modèle décadaire32

des mois, où aux semaines ils substitueront des parties égales
de 10 jours chacune. Mieux encore, ils iront plus loin que Sylvain
Maréchal, jusqu’à trouver une nomenclature spéciale pour les
dix jours de la décade . Comme dans leur projet ils sont pourtant33

fidèles aux formes latines des termes, il est aisé de remarquer
qu’ils empruntent par là directement à la solution que l’auteur
de l’Almanach des honnêtes gens a appliquée ultérieurement
à propos des noms des mois. Quoiqu’il en soit, il faut noter
que le système décimal permettra, aussi bien à lui-même qu’aux
auteurs du calendrier révolutionnaire, de supprimer le jour
de repos dominical en faveur du jour de repos décadaire.
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C’est d’ailleurs une des causes de la résistance que l’on manifeste dans la34

France révolutionnaire, surtout à la campagne, à l’égard du nouveau calendrier.
Voir à ce sujet : M. Ozouf, Calendrier, p. 101-104.

Ce changement, signe évident de l’idée de déchristianisation, fait
réduire de 56 à 32 le nombre de jours des fêtes chômées, ce
qui, capital d’un point de vue économique, ne restera pourtant
pas sans conséquences pour les gens de travail au temps de la
Révolution .34

Sylvain Maréchal se rend bien compte que pour que l’année
moyenne soit la plus proche de l’année solaire et, par là, permette
au calendrier de s’accorder avec le rythme de la nature, il
faut ajouter à la proposition du système décimal cinq jours
complémentaires chaque année commune et six jours toutes
les années bissextiles : « les 5 à 6 jours excédant les 360 jours,
serviront d’épagomènes et peuvent être consacrés si l’on veut
à des solemnités purement morales » (AHG, souligné dans
l’original). Les épagomènes, notion scientifique empruntée au
grec ancien, jouent chez Sylvain Maréchal exactement le même
rôle que les sans-culottides révolutionnaires inventés quelques
années plus tard par les artisans du calendrier républicain.
Dans le très juste souci d’ajouter au calendrier des jours
supplémentaires en vue de niveler le décalage entre ce qu’il
indique et le cycle astronomique, il s’agit de remplacer l’idée de
fêtes chrétiennes solennelles par leurs homologues laïcs et civils.
La seule différence entre les deux projets est celle que les
révolutionnaires cantonnent ces jours chômés et festifs « tous
en bloc », l’un après l’autre, toujours après le dernier mois de
l’année, donc entre le 30 fructidor et le 1  vendémiaire, tandiser

que l’auteur de l’Almanach des honnêtes gens les voit plutôt,
en poète (encore en berger Sylvain ?), par rapport aux quatre
saisons de l’année, en quoi il semble beaucoup plus près de
suivre les cycles de la nature :

 

Une Fête de l’Amour, au commencement du Printemps, le 31 Mars ou

Princeps ; une Fête de l’Hyménée, au commencement de l’Été, le 31 Mai

ou Ter ; une Fête de la Reconnaissance, en Automne, le 31 Août ou Sextile ;

une Fête de l’Amitié, en Hiver, le 31 Décembre (AHG).

 
Pour compléter la liste des festivités civiles organisées lors

des épagomènes, il propose aussi une autre fête, beaucoup plus
universelle autant dans sa dimension que par son application,
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Les auteurs du calendrier républicain proposeront les sans-culottides35

suivants : Fête de la Vertue, Fête du Génie, Fête du Travail, Fête de l’Opinion,
Fête des Récompenses. Cf. F. d’Églantine, op. cit., p. 31.

Cf. l’ouvrage de référence à ce sujet : M. Magendie, La politesse mondaine et36

les théories de l’honnêteté en France au XVII  siècle, de 1600-1660, Paris 1925e

(réédition : Genève 1993) ; A. Lévêque, « L’honnête homme » et « l’homme de bien »
au XVII  siècle, Publications of Modern Language Association, vol. 72, no. 4,e

1957, p. 620-632.

Cf. M. Skrzypek, Sylvain Maréchal – przedstawiciel..., p. 94-105.37

cette fois-ci se rapportant directement aux êtres humains : « La
fête de tous les Grands Hommes oemeres, c’est-à-dire dont on
ne sait point la date de la mort et de la naissance, le 31 janvier,
ou undécembre » (AHG) .35

Dans l’idée de cette dernière festivité se reflète parfaitement
bien tout le sens de l’Almanach des honnêtes gens de Sylvain
Maréchal, voire l’essence de sa proposition que l’on découvre
explicitement dans le titre même de son calendrier. L’auteur ne
se limite pas à ne changer que la terminologie des mois, mais il
va beaucoup plus loin dans son projet, jusqu’à élaborer une
nouvelle nomenclature des jours, où au nom des saints et des
patrons du calendrier chrétien il substitue celui des « honnêtes
gens ». Bien entendu, cette dernière notion n’a rien de commun
chez lui avec le terme de l’honnête homme, idéal de l’époque
classique, tellement répandu au XVII  siècle, désignant un hommee

d’esprit et de manières agréables en société . Au contraire, ce36

type d’homme de cour et du monde, galant et élégant, conforme
aux bienséances, représente trop la vanité et le néant de l’univers
corrompu de l’ancien régime pour pouvoir plaire à Sylvain
Maréchal et, encore moins, lui servir de référence. Décidément,
celui-ci dote le terme de l’honnêteté d’un sens tout à fait différent
et neuf, ce qu’il dévoile clairement dans son calendrier : « Le
Proverbe dit : Il y a des Honnêtes Gens partout. C’est d’eux et pour
eux qu’on s’est occupé ici » (AHG, souligné dans le texte). Derrière
cette notion volontairement universelle de l’honnête homme se
cache donc une personne, tant ancienne que moderne, tant
homme que femme célèbre, dont les actions ont contribué à la
grandeur et au bonheur de l’humanité. Il s’agit ainsi d’un véritable
culte du grand homme sage que développe l’auteur de l’Almanach
des honnêtes gens, pour qui le seul critère de la valeur et du
mérite de l’homme honnête est autant son utilité pour la société
que ses actes bienfaiteurs en faveur d’autres êtres humains .37

En rejetant l’axiologie chrétienne et son modèle traditionnel de
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Maurice Dommanget rappelle d’autres initiatives calendaires de ce type,38

encore avant la Révolution : Calendrier des héros ou Manuel des militaires
de Gency (1772), Almanach nouveau de l’an passé de Joseph Vasselier (1785),
et surtout Étrennes littéraires ou Almanach offert aux amis de l’humanité de
Thomas Riboud (1786), où leurs auteurs substituent aux noms des saints ceux
des guerriers, littéraires, savants. Au lieu de suggérer un essai de plagiat de la
part de Sylvain Maréchal, Maurice Dommanget a tout à fait raison d’y voir
plutôt une tendance propre à la vogue des almanachs, surtout à la veille de la
Révolution. Cf. M. Dommanget, Sylvain Maréchal, précurseur..., p. 303-305.

Cf. F. d’Églantine, op. cit., p. 19-30.39

Cf. S. Maréchal, Livre de tous les âges ou le Pibrac moderne, Paris 1779,40

p. 195.

Cf. S. Maréchal, Fragments d’un poème moral sur Dieu, Paris 1781, p. 42.41

la grandeur de l’homme, où la foi et la fidélité aux valeurs
spirituelles qui en découlent demeurent les seuls points de
repère fiables et plausibles, Sylvain Maréchal y substitue un
culte laïc de la vertu et de la sagesse humaines . Certes, dans38

son principe, il procède exactement de la même manière que les
futurs artisans du calendrier révolutionnaire, à cette différence
près que ces derniers rejetteront le catalogue des noms des saints
et des patrons de l’almanach chrétien pour introduire, suite
à la proposition de Fabre d’Églantine, ceux liés directement avec la
nature, les travaux champêtres, les outils, les fruits, les légumes
ou les animaux . Sylvain Maréchal, quant à lui, quoique poussé39

par le même souci de laïcisation et d’universalisation, propose
pourtant une solution fort différente, appuyée entièrement sur un
système de valeurs purement humain, selon le sens du proverbe
qu’il cite en tête de son calendrier : « Dis-moi qui tu hantes, je dirai
qui tu es » (AHG).

Il faut remarquer que l’auteur de l’Almanach des honnêtes
gens formule cette idée de revalorisation de la vertu encore bien
avant la rédaction de son ouvrage. Déjà dans son Livre de tous les
âges ou le Pibrac moderne de 1779, il chante la grandeur des « sages
recommandables par leurs lumières et leur bienfaisance » .40

Ensuite, dans les Fragments d’un poème moral sur Dieu de 1781,
cités déjà ici à plus d’une fois, il oppose la religion au culte
de l’homme, convaincu que « le sage est plus que Dieu » et que
« nous devons des autels à qui nous rend heureux », notion
civique derrière laquelle se cachent « des héros, des princes
bienfaisants, des sages sans défauts » . Sans offrir au lecteur41

de son poème un catalogue détaillé de leurs noms, il en donne
pourtant quelques exemples significatifs qui illustrent très bien
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Ibid.42

son idée. À part le consul républicain, Marcus Atilius Regulus,
et le roi de France, Henri IV, il fait aussi bien l’allusion à Voltaire,
« celui qui des Calas a plaidé la défense », qu’à l’empereur antique
Titus qui « pour les Romains fit plus que les Dieux » . Il faut42

aussi rappeler ici son initiative de rédiger des commentaires
pour un recueil d’illustrations, Les actions célèbres des grands
hommes de toutes les nations, qui paraîtra à Paris en 1787. Tout
comme dans le cas des Antiquités d’Herculanum de 1780, Sylvain
Maréchal se charge de faire des précis historiques accompagnant
des reproductions d’art ; cette fois-ci il s’agit de 87 gravures
et d’aquarelles exécutées par Pierre-Antoine Mongin, Antoine-
Louis-François Sergent, Joseph Moithey et Jean-Marie Mixelle.
On y passe en revue différentes personnes qui, au cours des
temps, se sont fait remarquer dans l’histoire de leurs pays et,
plus généralement, dans celle de la civilisation humaine. Certains
parmi elles réapparaîtront ensuite un an plus tard dans le
calendrier de Sylvain Maréchal, ce qui fait que, d’une certaine
manière, sa contribution à l’initiative de quelques artistes
parisiens constitue bel et bien une introduction à son futur
Almanach des honnêtes gens qu’il est probablement en train de
préparer alors pour le public.

Parmi ceux qui y remplaceront les saints et les patrons du
calendrier grégorien, on voit surtout, indépendamment de l’époque
ou de l’origine, les plus grands bienfaiteurs de l’humanité, selon les
critères qu’en conçoit l’auteur : philosophes, littéraires, savants,
artistes, hommes politiques, souverains, mais aussi, on ne peut
pas le négliger, hommes de foi. Le panthéon des grands hommes
qu’il fait ériger est universel, car il abrite les guides de l’humanité
de toutes religions, opinions ou nationalités. Sans vouloir, ni
surtout pouvoir, vu leur grand nombre, les mentionner tous, il
est aisé de remarquer, malgré leur diversité patente, une très
forte présence des philosophes. Certes, Sylvain Maréchal chérit
surtout les philosophes antiques, tels Démocrite, Épicure,
Diogène, Socrate ou Platon, mais sa liste ne s’arrête pas là et,
en passant par le Moyen Âge, où il rappelle Boèce ou Bacon, il
va jusqu’aux temps modernes afin de rendre hommage, entre
autres, à Spinoza, Descartes, Gassendi, Machiavel, Hobbes,
Shaftesbury, ou Leibniz. Bien entendu, il salue tous les grands de
l’époque des Lumières, Bayle, Fontenelle, Montesquieu, Voltaire,
Rousseau, Helvétius. Un autre groupe fortement représenté est
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celui des hommes de lettres ; on y voit par exemple Sénèque,
Virgile, Horace, Bossuet, Racine, Shakespeare, Pope, Cervantes,
Montaigne, Molière, Boileau, Richardson. En esprit classique, il
ne peut pas oublier de rappeler la gloire des hommes politiques
importants, empereurs, rois, princes. Il évoque dans le même
répertoire Jules César, Trajan, Soliman II, Tamerlan, Charlemagne,
Henri IV, Louis IX, Gustave Adolphe, le Prince Eugène, Philippe
d’Orléans. Parmi les artistes figurent par exemple Léonard de
Vinci, Michel-Ange, Rubens, Rembrandt, Albert Dürer, Charles-
André Vanloo, Jean-Baptiste Bouchardon. On y voit aussi des
historiens (Jean Froissart, Nicolas Fréret), des économistes (Jean-
Baptiste Colbert, Condillac), des médecins (Paracelse, Ambroise
Paré), des héros nationaux (Duguesclin, Guillaume Tell). Les
savants sont représentés surtout par Copernic, Kepler, Newton,
Linné, Galilée, La Condamine, ou l’abbé Chappe.

Ce dernier exemple montre d’ailleurs très bien que,
contrairement à ce que pourrait suggérer le caractère
volontairement laïc de l’Almanach des honnêtes gens, il n’est
pas exempt d’hommes de religion. Non seulement y figurent
les noms phares des trois religions monothéistes les plus
importantes, Moïse, Jésus-Christ et Mahomet, mais on note
aussi la présence de quelques religieux ou théologiens de l’Église
catholique, comme Suger, Thomas à Kempis, Fra Paolo, Vincent
de Paul, l’évêque Pierre-Daniel Huet, l’abbé Saint-Pierre, Thomas
More et Martin d’Azpilcueta. Au plus grand étonnement, dans le
calendrier on remarque même deux papes : Sixte V et Benoît XIV.
Ainsi Sylvain Maréchal tient-il à montrer son souci d’objectivité ;
là où il croit que le représentant d’une religion est un homme
de mérite dont le rôle peut être jugé positif et important dans
l’histoire de la civilisation, il n’hésite pas à le mettre à côté des
autres « honnêtes gens » de son calendrier. Selon lui, un religieux,
pourvu que ses actes soient bienfaisants pour l’humanité, n’a
pas besoin d’être saint pour pouvoir y figurer.

Si le système de valeurs selon lequel l’auteur choisit les héros
de son l’Almanach des honnêtes gens est clair, il faut voir aussi
comment et selon quelle technique il le réalise en pratique. En
mettant les bienfaiteurs de l’humanité célèbres sur le quadrillage
de son calendrier, Sylvain Maréchal procède de la manière
suivante: « on n’a inscrit que ceux dont on a pu découvrir la
date un peu certaine de la naissance et de la mort, indiquées
par une n. ou par une m. » (AHG). D’une certaine manière, il
propose donc de commémorer l’anniversaire, soit de la naissance,
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Cf. S. Maréchal, Dictionnaire des honnêtes gens, Paris 1791.43

soit du décès, lié avec la vie des personnalités illustres. Or, il
s’agit de n’en signaler que le jour, car « le défaut de place n’a
pas permis de citer l’année de la naissance et de la mort des
Grands Hommes de ce Calendrier » (AHG). Ce manque de place
doit sans doute gêner beaucoup l’auteur, car il annonce en
même temps la publication d’un ouvrage à part, où il aura la
liberté de décrire avec plus de précisions tous les personnages
de son calendrier.

 

On désirerait aussi que chacun d’eux eût été peint d’un trait. On tâchera d’y

suppléer dans un petit Livret portatif qui paraîtra dans le cours de l’année,

sous le titre de Dictionnaire des Honnêtes Gens (AHG).

 
Malheureusement, malgré la promesse d’un prompt délai, il

faudra attendre encore trois ans pour voir ce dictionnaire paraître
à Paris, déjà pendant la Révolution. Par contre, non seulement
il y ajoutera, conformément à ce qu’il annonce, un petit
commentaire-justificatif pour chacun des noms cités, mais leur
liste sera augmentée et beaucoup plus riche que celle en 1788 .43

Il faut noter également que dans l’Almanach des honnêtes
gens, certains noms figurent deux fois, aussi bien par rapport
à la date de la naissance qu’à celle de la mort, ce qui explique
pourquoi, au total, dans tout le calendrier on ne répertorie que
329 noms, au lieu d’en espérer voir 360. Sans doute l’auteur
tient par là à les mettre plus en valeur aux yeux du lecteur, en
doublant, pour ainsi dire, l’attention de ce dernier. Ce privilège
tombe non seulement sur Jésus-Christ, mais aussi sur d’autres
personnes, comme par exemple Épicure, Michel-Ange, Vincent
de Paul, Jean-Jacques Rousseau ou Socrate. Celui-ci demeure
d’ailleurs le seul dans tout le calendrier dont le nom est inscrit
en italique — il ne s’agit sans doute pas d’une faute de frappe,
la forme soulignée se répétant deux fois, aussi bien à la date de la
naissance qu’à celle de la mort. Ce privilège unique n’appartient
à personne d’autre, par quoi l’auteur veut exprimer son hommage
tout particulier au philosophe grec, en qui il voit la quintessence
du terme de l’honnête homme. De plus, parfois deux noms
différents figurent parallèlement l’un à côté de l’autre sous la
même date, qu’elle indique celle de la naissance ou de la mort.
Lorsque l’auteur s’aperçoit que le même jour renvoie à deux
personnes différentes dont l’importance lui semble également
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méritoire, il renonce au principe de base et dépasse la limite
d’un seul nom correspondant à chaque jour du calendrier. D’où
la présence de tels pairs d’« honnêtes gens » mis ensemble comme
Grotius (m.) et Tindal (n.), Rousseau (n.) et Diogène (m.), Raphaël
(m.) et Montaigne (m.), Jésus-Christ (n.) et Newton (n.).

De manière exceptionnelle, presque inattendue, dans quatre
situations les dates ne renvoient ni à la naissance, ni à la mort
d’une personnalité, mais à des événements historiques concrets.
Comme l’explique à ce propos l’auteur de l’Almanach des honnêtes
gens, « les changements qu’on s’est permis s’expliqueront assez
d’eux-mêmes » (AHG). En effet, on peut voir dans le calendrier
de Sylvain Maréchal que le 25 février, ou duo-décembre, rappelle
« Édit de Nantes », le 15 mars, ou princeps, « Brutus tue César »,
le 1  juin, ou quartile, « Brutus chasse Tarquin », le 25 juin, ouer

quartile, « Titus règne » (AHG). Comme on le remarque bien, dans
trois sur quatre évènements rappelés, l’auteur fait allusion à des
moments importants de l’histoire de la Rome antique ; la mort de
César et la fin de la tyrannie (44 av. J.-C.), la fin de la monarchie
et l’instauration de la république (509 av. J.-C.), le début du
règne bienheureux de l’empereur Titus (79 apr. J.-C.). Les trois
évènements évoquent donc clairement la lutte contre la tyrannie
ainsi qu’ils rappellent des exploits historiques méritoires. Un
autre message politique important se laisse voir aussi dans le
quatrième événement rappelé qui, cette fois-ci, renvoie
directement à l’histoire de la France. Dans son calendrier, Sylvain
Maréchal évoque l’Édit de Nantes promulgué par le roi Henri IV,
en 1598, afin de mettre fin aux guerres de religion qui
déchiraient la monarchie française depuis plus de trente ans.
Par là, non seulement l’auteur fait l’éloge de la sagesse du
monarque, mais aussi, sinon surtout, il vante l’idée de tolérance
religieuse qu’exprimait l’édit royal. Quand on sait que ce dernier
n’était plus en vigueur en France depuis sa révocation par le
roi Louis XIV en 1685, on comprend mieux les intentions de
Sylvain Maréchal. Il est absolument révélateur que de toute
l’histoire de la France, l’auteur du calendrier n’ait choisi que cet
événement politique. Rappeler l’Édit de Nantes revient chez lui
directement à vanter la liberté de religion et, surtout, à condamner
le mal de l’intolérance. Ce n’est pas un hasard que sous la date du
24 août, ou sextile, figure le jour de la mort de l’amiral Gaspard de
Coligny, chef du parti protestant, l’une des victimes du massacre
de la Saint-Barthélemy. L’auteur du calendrier n’oublie pas de
rendre hommage à d’autres défenseurs de la liberté de conscience
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À vrai dire, l’esprit révolutionnaire de Sylvain Maréchal ne l’a jamais44

empêché de manifester une attitude mysogyne évidente. Il ne faut pas oublier
que, pendant le Consulat, il sera l’auteur d’un ouvrage intitulé Projet d’une
loi portant défense d’apprendre à lire aux femmes (Paris, an IX, 1801 ; réédition :
Paris 2007, postface de M. Perrot).

Après la mort d’Adrienne Lecouvreur, en 1730, l’Église lui a refusé un45

enterrement religieux, considérant sa profession de comédienne comme indigne
et peccable. Profondément scandalisé, Voltaire lui consacre, la même année, un
poème intitulé La mort de Mademoiselle Lecouvreur, célèbre actrice.

et à la fois victimes de l’intolérance religieuse en Europe, comme
par exemple à Thomas More et John Wyclif, ou aux deux fameux
héros tchèques, Jan Hus et Jan Žižka.

Il serait difficile de ne pas remarquer que dans l’Almanach des
honnêtes gens les femmes occupent une très faible position. Elles
ne sont présentes qu’au nombre de dix, ce qui permet de croire
que derrière le terme d’honnêtes gens l’auteur tient beaucoup
plus à voir les hommes qu’à valoriser les femmes, ces dernières
cédant visiblement la place au sexe masculin . Néanmoins,44

malgré cette disproportion flagrante, les femmes du calendrier
reflètent assez bien son caractère universel, car elles représentent
différentes nationalités et époques historiques. Y dominent sans
doute des femmes de pouvoir : la reine Christine de Suède ;
l’impératrice byzantine Eudoxie ; Jeanne d’Albret, reine de
Navarre, dont le nom n’est même pas évoqué directement dans
le calendrier, car elle n’y figure que comme « mère d’Henri IV » ;
la reine Elisabeth d’Angleterre ; l’impératrice russe Elisabeth 1  ;re

Agnès Sorel, la favorite du roi de France, Charles VII. À côté du
monde de la politique, on voit aussi quatre femmes intellectuelles,
cette fois-ci toutes Françaises, quoique d’époques différentes :
la savante Héloïse ; l’épistolière Madame de Sévigné ; la célèbre
courtisane, salonnière parisienne et femme d’esprit, Ninon de
Lenclos ; enfin la comédienne Adrienne Lecouvreur, immortalisée
par un poème commémoratif que lui a dédié Voltaire .45

Curieusement, ce qui dans le calendrier de Sylvain Maréchal fait
différer les femmes des hommes, ce n’est pas seulement leur
très faible présence, allant jusqu’à une inégalité de répartition
manifeste. Si les noms des hommes sont évoqués selon le double
critère adopté par l’auteur, soit par rapport à leur date de
naissance (113 noms), soit suivant leur date de mort (206 noms),
les dix femmes qui y figurent ne sont rappelées que par leurs
dates de décès. Sans vouloir nullement soupçonner ici l’auteur
de manifester des intentions quelconques ou de manquer
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Dans son Dictionnaire des honnêtes gens de 1791, rappelé plus haut, il46

expliquera encore mieux son idée : « Lecteurs honnêtes, consacrez une heure de
chaque journée à méditer sur la vie et sur les œuvres du personnage dont le
nom vous est offert sur ces fastes. Que chacun de vous se choisisse pour patron
celui d’entre ces personnages pour lequel il se sentira le plus de penchant. On
imite avec succès ceux auxquels on aimerait à ressembler. Votre tour viendra
peut-être de grossir cette liste honorable. Le temple du mérite est assez vaste
pour contenir tous ceux qui seront dignes d’y entrer. Longtemps encore, il
y restera des places à remplir. Puissions-nous n’être occupés qu’à tresser des
couronnes ! » ; p. V.

d’érudition, il faudrait plutôt se poser la question de savoir si la
vérité qui découle de son calendrier n’est pas celle que, à son
époque encore, la plupart des femmes n’avaient droit à la gloire
qu’après leur mort.

En présentant son Almanach des honnêtes gens, Sylvain
Maréchal non seulement est conscient, comme on vient de le voir
plus haut, que la liste des personnes qui devraient s’y trouver est,
à force des choses, imparfaite, mais il invite en même temps
le lecteur à la compléter: « Quant au choix des personnages,
à l’exemple du Rédacteur, on sera libre d’y substituer tous ceux
qui paraîtront mériter la préférence ; ou bien imiter chacun dans
sa famille, ce que le Rédacteur a fait pour sienne, au 21 octobre »
(AHG). On comprend mieux le sens de cette phrase lorsque l’on
découvre que la date indiquée par l’auteur renvoie au jour de la
naissance du « Père du Rédacteur » (AHG). L’auteur propose
donc la formule d’un calendrier ouvert, susceptible d’être complété
par le lecteur qui peut aussi bien chercher des « honnêtes gens »
dans l’histoire de la civilisation humaine qu’autour de lui-même.
L’attachement au père qu’il exprime ici revient à la propagation de
liens de famille et de vertus domestiques qui doivent constituer le
fondement de la vie sociale et travailler en faveur du bien commun.
Or, la famille, toute importante qu’elle soit, ne constitue pas
forcément le seul critère des valeurs. Selon l’esprit républicain
que représente ici Sylvain Maréchal, il s’agit de se choisir un
nom de référence, voire un nouveau patron, parmi tous ceux qui,
modèles à imiter et exemples à suivre, travaillent pour l’humanité
en vue d’améliorer son sort et de la rendre heureuse : « Un
almanach composé en entier dans cet esprit ne pourrait tourner
qu’au profit des mœurs » (AHG) .46

Curieusement, il existe dans le calendrier de Sylvain Maréchal
une date à côté de laquelle on n’observe aucun nom, sauf un
rien blanc surprenant. Il s’agit du 15 août, ou sextile, qui est bel
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Cité d’après M. Dommanget, Sylvain Maréchal, précurseur..., p. 311.47

et bien le jour de naissance de l’auteur de l’almanach. La place
blanche, loin d’être le résultat d’une distraction de sa part, paraît
pourtant révélatrice. Le vide est parlant. Sans doute l’auteur du
calendrier se croit, lui aussi, appartenir à la famille des honnêtes
gens mais, de l’autre côté, il doit se sentir trop gêné pour oser
mettre son propre nom de façon ostentatoire. Il préfère passer
inaperçu, peut-être avec l’espoir que des lecteurs attentifs
devineront le sens de cette lacune ou, mieux encore, la combleront
un jour de son nom.

Certes, en publiant son Almanach des honnêtes gens, Sylvain
Maréchal ne le traitait que comme une proposition qui devait
plus provoquer le public et, surtout, l’inviter à réfléchir, qu’être
sérieusement prise en considération et appliquée réellement
dans la vie des sujets de la monarchie française. L’auteur le dit
d’ailleurs ouvertement lorsqu’il constate que, dans son calendrier,
« on n’a pas prétendu faire loi » (AHG), et l’on comprend très bien
que, derrière cette formule revêtant des allures juridiques, se cache
tout simplement l’amer regret de vouloir appliquer l’inapplicable.
Néanmoins, il ne semble guère en désespérer ou considérer sa
proposition complètement illusoire. Au contraire, Sylvain Maréchal
paraît pour ainsi dire prévoir l’avènement de la Révolution et
même l’élaboration du futur calendrier républicain, en traitant
son projet « comme le germe informe d’un ouvrage plus important ;
comme le portique ébauché d’un Édifice de paix, où les hommes se
trouveront un jour plus à leur aise que partout ailleurs » (AHG).
Par là, il paraît autant précurseur que prophète, un auteur qui
à la fois prépare la venue du nouveau monde et en prédit l’arrivée,
ouvre la voie à de nouvelles idées et clame la gloire des temps qui
en apporteront la vérité à l’humanité. En vrai révolutionnaire, il
sonne le glas du passé condamné à s’en aller, en même temps qu’il
chante la grandeur du futur, voire d’une époque exceptionnelle
qui doit arriver.

Il est aussi capital de rappeler que son Almanach des honnêtes
gens n’a pas passé inaperçu auprès de la censure de l’époque
et, qui pis est, a provoqué une suite de persécutions sérieuses
infligées autant contre l’ouvrage qu’envers l’auteur. Comme il le
dira plus tard de manière ironique, déjà pendant la Révolution,
« la France est le seul pays de la terre, où le gouvernement ait
pu s’occuper d’un almanach » . En effet, par l’arrêt du Parlement47
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Cf. Génin (sans prénom), Almanach des honnêtes gens par M.P. Sylvain48

Maréchal, publié à Paris en 1788 et réimprimé à Nancy en 1836, d’après un imprimé
original, joint à l’arrêt du Parlement de Paris, du 7 janvier 1788, qui condamnait
cet almanach à être brûlé, Nancy 1836 (tiré à 130 exemplaires), p. 5-6.

Cf. G. Peignot, Dictionnaire critique, littéraire et bibliographique des principaux49

livres condamnés au feu, supprimés ou censurés, vol. 2, Paris 1806.

Génin, op. cit., p. 6.50

Ibid.51

de Paris, signé le 7 janvier 1788 par Etienne-Timoléon Ysabeau,
écuyer et greffier de la Grande Chambre, le calendrier de Sylvain
Maréchal a été condamné, suite à l’opinion défavorable et
condamnatoire qu’en avait donné le censeur royal, l’avocat
général Antoine-Louis Séguyer, à être « lacéré et brûlé dans la
Cour du Palais, au pied du grand escalier d’icelui, par l’Exécuteur
de la Haute-Justice, comme impie, sacrilège, blasphématoire et
tendant à détruire la Religion » . La mise en exécution de l’arrêt48

du Parlement de Paris a effectivement eu lieu, dans l’endroit
indiqué, deux jours plus tard, en présence du greffier Ysabeau
et de deux huissiers de la Cour. Par là, l’ouvrage de Sylvain
Maréchal a partagé le sort malheureux d’à peu près une centaine
de livres brûlés publiquement sur l’ordre de la monarchie
française au cours du XVIII  siècle, parmi lesquels les pluse

célèbres sont Lettres anglaises de Voltaire (1734), Histoire naturelle
de l’âme de la Mettrie (1746), Lettre sur les aveugles de Diderot
(1749), ou Du contrat social et Emile de Rousseau (1762) .49

De plus, par le même arrêt du Parlement de Paris, il a été
strictement interdit

 

à tous les Libraires, Imprimeurs, d’imprimer, vendre et débiter ledit Écrit,

et à tous les Colporteurs, Distributeurs et autres, de le colporter et distribuer,

à peine d’être poursuivis extraordinairement, et punis suivant la rigueur

des Ordonnances .50

 
Mieux encore, pour effacer toute trace de l’Almanach des

honnêtes gens, le même arrêt a ordonné aussi « à tous ceux qui
en ont des exemplaires de les apporter au Greffe de la Cour, pour
y être supprimés » . Ainsi le calendrier de Sylvain Maréchal a-t-il51

été condamné autant à disparaître dans les flammes du feu qu’à
s’évacuer à jamais de la mémoire de l’opinion publique. Or, le
succès de l’ouvrage, ainsi que la gloire de son auteur, montrent
pourtant très bien l’inefficacité de cette tentative, l’une des plus
célèbres mais non la dernière avant la Révolution, d’étouffer par
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Ibid., p. 5. Sans aucun doute, c’est le caractère laïc et volontairement52

universel de l’Almanach des honnêtes gens que ne peuvent guère accepter les
censeurs qui accusent son auteur d’avoir substitué « aux noms de tous ceux
qui se sont distingués par leur piété et leurs vertus [...] les noms des Payens, des
Athées, des Pyrrhoniens, des Incrédules, des Comédiens, des Courtisanes, en un
mot des Détracteurs outrés ou des ennemis déclarés de notre Religion Sainte ».
Ils s’indignent surtout de « trouver le saint nom de Jésus-Christ au milieu de
cette foule d’imposteurs et d’impies. Quel blasphème d’associer le nom de notre
divin Sauveur, Dieu et Homme tout ensemble, le seul objet de notre culte et de
notre adoration, à une multitude d’idolâtres et même de scélérats ! » ; ibid., p. 4.

Ibid., p. 6.53

Cf. Biographie des Hommes Vivants, vol. 2, Paris 1817, p. 387.54

un ancien régime en déclin la libre pensée et d’arrêter le cours
de l’histoire.

Les poursuites judiciaires sérieuses ne concernent pourtant
pas que l’Almanach des honnêtes gens, qualifié par le censeur
royal d’« ouvrage d’impiété, d’athéisme et de folie », mais tombent
également sur son auteur, appelé ouvertement « esprit insensé
[...], un frénétique dont l’imagination ne produit que des idées
extravagantes et inconciliables » . L’arrêt du Parlement de Paris52

« ordonne que le nommé M. P. Sylvain Maréchal [soit] pris et
appréhendé au corps, constitué prisonnier dans les prisons de
la Conciergerie du Palais, pour être ouï et interrogé » . Arrêté53

presque aussitôt, Sylvain Maréchal séjourne ensuite trois mois
dans la célèbre prison parisienne de Saint-Lazare, destinée, dès
le XVII  siècle, à des personnes de « mœurs douteuses » oue

à des jeunes aristocrates débauchés. On peut rappeler qu’à
l’époque des Lumières, y ont été détenus non seulement le fictif
chevalier des Grieux, héros du fameux roman de l’abbé Prévost,
Manon Lescaut, mais aussi, dans le réel, Henri de Saint-Simon
ou Beaumarchais. L’auteur de l’Almanach des honnêtes gens
n’en sortira, vers mi-avril 1788, que grâce à ses amis parisiens,
notamment son futur beau-frère, Jean-Baptiste-Denis Desprès,
alors secrétaire du conseil d’agriculture au ministère de l’Intérieur
du royaume . Sa libération aura lieu juste à quelques mois près54

de la fameuse Journée des Tuiles à Grenoble, pour certains le
vrai prélude à la Révolution de 1789.

En guise de conclusion, il faut rappeler que, paradoxalement,
Sylvain Maréchal n’a pas pris part, contrairement à ce que l’on
aurait cru, ou même admis comme évidence, aux travaux de la
commission à laquelle, pendant la Révolution, la Convention
nationale avait confié en 1793 la mission d’élaborer un calendrier
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Sylvain Maréchal n’a pourtant pas arrêté d’élaborer d’autres almanachs55

ou dictionnaires de ce type. À côté du Dictionnaire des Honnêtes gens, rappelé
plus haut, il faut noter : Almanach des Républicains, pour servir de l’instruction
publique (Paris 1793), Calendrier des Républicains, L’an premier de la République
Française (Paris 1793), Dictionnaire des athées anciens et modernes (Paris l’an
VIII). Certes, les noms de référence qui y apparaissent ne sont plus exactement
les mêmes que dans l’Almanach des honnêtes gens, tout comme les époques
n’en sont pas moins différentes.

Certes, aussi bien Gilbert Romme que Fabre d’Églantine sont les auteurs56

phares du calendrier révolutionnaire, le premier pour l’idée, l’autre pour la
nomenclature. Leur contribution y est la plus évidente, de même qu’ils sont
tous les deux responsables des rapports qu’ils devaient présenter devant la
Convention nationale, ce qui par ailleurs a permis à la postérité de mieux
retenir leurs noms, jusqu’à leur attribuer l’élaboration du calendrier. Or, il ne
faut pas oublier que leurs efforts n’auraient pas été possibles sans le travail
d’autres membres de la commission, parmi lesquels on doit noter : Claude-Joseph
Ferry (ingénieur), Charles-François Dupuis (astronome), Louis-Bertrand Guyton
Morveau (chimiste), Joseph-Louis Lagrange (mathématicien), Joseph Jérôme
Lefrançois Lalande (astronome), Gaspard Monge (mathématicien), Alexandre Guy
Pingré (géographe), André Thouin (botaniste), tous donc des scientifiques dignes,
selon la nomenclature de Sylvain Maréchal, d’être appelés « honnêtes gens ». Pour
plus de détails à ce sujet, cf. M. Shaw, op. cit., p. 29-58.

républicain . L’auteur de l’Almanach des honnêtes gens, ouvrage55

qui lui a coûté aussi bien la prison que la célébrité, n’a pas été
pris en considération par ceux qui étaient bel et bien ses disciples
idéologiques. Le paradoxe en est d’autant plus inexplicable que,
à plusieurs égards, les artisans du nouveau calendrier, notamment
Gilbert Romme et Fabre d’Églantine , ont dû sans doute s’en56

inspirer dans leurs travaux, ce qui paraît fort possible, ou même
manifeste, et ce que la présente étude prétend prouver. Sans
vouloir expliquer cette situation difficile à comprendre, il ne reste
qu’à remarquer, puisqu’il est ici question de mesurer le temps,
qu’aussi bien Sylvain Maréchal que Gilbert Romme et Fabre
d’Églantine sont nés, tous les trois, la même année, c’est-à-dire
en 1750. Faut-il y voir une simple coïncidence de dates ou bien,
tout comme le prétendaient ceux qui établissaient un lien presque
mystique entre l’équinoxe d’automne et la naissance de la
République en 1792, peut-on en tirer la preuve que, une fois de
plus, la Nature a secouru l’Histoire ? Même si Sylvain Maréchal
est, parmi les trois, le seul à avoir survécu à la Révolution...
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Almanach des honnêtes gens (1788) by Sylvain Maréchal,
or Thinking about a Revolutionary Calendar before

the Revolution

[summary]

The article presents the history and analyses the form of Almanac des Honnêtes
Gens [Almanac of Good People] by Sylvain Maréchal (1750–1803), published
a year before the Revolution. This work is pioneering in relation to the
revolutionary calendar of 1793 — it proposes a very similar idea of breaking
with the Christian calendar and introducing a new system of values and for
measuring time in human history. In his Almanac, Sylvain Maréchal replaces the
names of saints and patrons of the Catholic Church with those of philosophers,
artists, writers, and politicians who, because of their lives and works, deserve
eternal memory of their posterity. The idea of “new saints”, symbols of human
wisdom and the power of the spirit, anticipates the dechristianisation movement
and the idea of a “new time” that was soon to be promoted by the Revolution.

Keywords: Sylvain Maréchal, calendar, Revolution, dechristianisation





VARIA



   



Wiek Oświecenia 36
ISSN 0137-6942

Creative Commons: Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY)

Jan K. Ostrowski
Polska Akademia Umiejętności

NIEDŹWIEDŹ

(zabawa historyczno-literacka)

Dla E.W., pierwszej czytelniczki

1 grudnia 1810, sobota

Ostatni promień słońca wystrzelił spoza frontonu kościoła Ka-
pucynów i położył się złotą plamą na ścianie pomiędzy kominkiem
a oszkloną szafą, mieszczącą nieco książek i sterty dokumentów.
Z półmroku wyłonił się w ten sposób portret pana domu. Na-
malowany kilka lat wcześniej przez Kazimierza Wojniakowskiego,
obraz ukazywał go w skromnym ciemnozielonym fraku, ale z or-
derami nadanymi jeszcze przez króla Poniatowskiego. Ujęcie było
dziwnie podobne do wizerunków Jerzego Waszyngtona, dobrze
znanych w Warszawie ze sztychów dostępnych u księgarzy. Toma-
sza zastanawiało to podobieństwo. Waszyngtona znał z dawnych
lat, z czasu pierwszego pobytu w Paryżu, kiedy to wielokrotnie
i z pewną wyższością tłumaczył przybyszowi zza oceanu zasady
polskiej wolności — ułomnej, ale jednak wolności, do której osad-
nicy z dalekich prowincji tak tęsknili. Któż mógł wówczas prze-
widzieć, jak bardzo odwróci się sytuacja obydwu krajów. Kiedy
Tomasz natrafił u spadkobierców Grölla na portretowy sztych
dawnego przyjaciela, dał go oprawić i ustawił na kominku, tak że
obydwa wizerunki można było ogarnąć jednym rzutem oka. Za
każdym razem gdy to robił, nachodziło go ożywcze wspomnienie
młodości, połączone z reminiscencjami gorzkich doświadczeń lat
męskich. Wielokrotnie zastanawiał się, czy dobrze zrobił, odrzuca-
jąc ponawiane zaproszenia Jerzego i udając, że nie zauważa po-
włóczystych spojrzeń jego pięknej siostry. Racjonalnej odpowiedzi
znaleźć nie umiał, zadowalał się więc stwierdzeniem, że widocznie
tak właśnie musiało być.
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Od dwóch dni trzymał się śnieg i niemały mróz. Na Miodowej
głuchy stukot okutych kół karet i kolas — chwilami trudny do
zniesienia — stopniowo ustępował wesołym dźwiękom dzwonków
przy uprzężach koni ciągnących sanie. Plama na ścianie znikła,
zgasł też portret. Obszerny frontowy pokój pogrążył się na chwilę
w półcieniu rozświetlanym tylko migającą poświatą płonącego ko-
minka. Tomasz zadzwonił dzwoneczkiem leżącym na sekretarzy-
ku, zawsze w zasięgu ręki. Niepotrzebnie — w tej samej chwili
wnieśli światło, dwa czteroświecowe lichtarze z gdańskiego srebra.
Pan domu mógł więc powrócić do sprawy zajmującej go przez całe
popołudnie, będącej zresztą finałem długich dyskusji w Dyrekcji
Skarbu. Musiał ostatecznie rozstrzygnąć kwestię budzącą wiele
wątpliwości jego samego i licznych współpracowników. Decyzję
już podjął, ale nie mógł się zmusić, by umoczyć w kałamarzu leżą-
ce na sekretarzyku pióro i kontrasygnować dekret króla Frydery-
ka Augusta o wprowadzeniu w Księstwie pieniądza papierowego.
Pamiętał dobrze wahania sprzed niemal dwudziestu lat, kiedy to
swym autorytetem podskarbiego powstrzymał podobny projekt,
który miał zapewnić środki na wojnę roku 1792. W całym nie-
szczęściu tamtego czasu wyszło to na dobre. Emisja asygnat nie po-
mogłaby wiele przeciwko potędze wojsk Katarzyny (tak jak nie
pomogła dwa lata później, kiedy Tomasza nie pytano już o zda-
nie), a wpędziłaby skarb i nieszczęsnego króla w dodatkowe tara-
paty. Teraz było inaczej. Brak monety srebrnej, potrzeby wojska
i pozyskanie przez rząd Księstwa dziesięciomilionowej pożyczki
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z paryskiego domu bankowego Laffitte skłoniły go do poparcia
ryzykownego projektu. 

Wyciągnął rękę i pogładził po grzbiecie białego królika, siedzą-
cego w dużym koszu przysuniętym do sekretarzyka i chrupiącego
ostatnie w tym roku liście kapusty. Miękkie futerko i delikatne
szpileczki wyładowań elektrycznych, które czuł na opuszkach pal-
ców, przynosiły pewną ulgę dłoni, zesztywniałej od czasu ataku
apoplektycznego przed dwoma laty. Kurację zalecił mu doktor
Giovanni Malfatti. Pacjent był mu za to wdzięczny, ale skąd-
inąd — dlaczego młody i przystojny Włoch tak często nawiedza
jego dom i tak długo przesiaduje w salonie? Tomasz nie miał w tej
chwili czasu, by rozważać tę kwestię. Powoli sięgnął po pióro — było
dobrze zaostrzone — strzepnął do kałamarza nadmiar atramentu
i złożył na dokumencie kontrasygnatę, inicjał imienia „T” upodab-
niając do litery „J”. Charakter pisma miał czytelny, wyniesiony
z jezuickiego konwiktu w Lublinie. Pisanie mimo wszystko spra-
wiało mu trudność i z przykrością patrzył na litery wyraźnie zdra-
dzające drżenie ręki. Bez dalszych wahań przysunął arkusz, na
którym w odpowiednio wykreślonych rubrykach widniały już
podpisy pozostałych komisarzy skarbowych: przede wszystkim
przyjaciela Marcina Badeniego, ale też Stanisława Ossolińskiego,
Jana Nepomucena Małachowskiego i innych. Z pewnym wysił-
kiem, starając się pokonać ograniczenia narzucone przez choro-
bę, złożył podpis w ostatniej pozostałej wolnej komórce. Przywołał
sekretarza, wręczył mu plik dokumentów i nakazał odniesienie
ich do biura Dyrekcji. W następnych dniach sztycharze mieli
zająć się przeniesieniem komisarskich podpisów na gotowe już
płyty drukarskie banknotów jedno- dwu- i pięciotalarowych. Na
wszystkich znalazła się data 1 grudnia 1810 roku. Z bezwzględ-
ną dokładnością miano odtworzyć też podpis zdradzający chorobę
starego komisarza.
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Niemal w tej samej chwili przynieśli futro. Do pokoju wkro-
czyła cała procesja, którą otwierał Zuzio, od niedawna zwany
Klatschem, który niezajęte niczym ręce włożył za szeroki pas zi-
mowego chałatu z bobrowym kołnierzem. Za nim podążali dwaj
młodzi czeladnicy, z namaszczeniem dźwigający monumentalnych
rozmiarów produkt zamówienia złożonego jeszcze na wiosnę. Po-
chód zamykał syn Zuzia Hersz, trzymający opakowany w płótno
przedmiot, przypominający odwrócone wiadro, ale nie zdradzają-
cy ani jego wagi, ani twardości. Królik, przestraszony wtargnięciem
obcych, wyskoczył z kosza i czmychnął pod kanapę.

Tomasz znał Zuzia od niepamiętnych czasów. Kuśnierz miał
naprawdę na imię Izaak, do którego dodawał — zależnie od oko-
liczności — miano Kobylaner lub Kobylański. Pozostało mu ono
po ojcu, karczmarzu w Kobylanach pod Trembowlą, który dobrze
zadbał o wykształcenie synów. Zuzio zdobył swój zawód w Trem-
bowli i we Lwowie, a ostatecznie przez małżeństwo trafił do War-
szawy. Jego brat Mosze, który został złotnikiem, dostąpił nawet
zaszczytu uwiecznienia w formie łacińskiej inskrypcji — „infidelis
Moise Kobylanensis” — na srebrnej sukience cudownego obra-
zu Matki Boskiej w kościele Dominikanów w Potoku Złotym.
Zuziowi nie było jednak dane zachowanie odmiejscowego, niemal
szlachecko brzmiącego miana — uniemożliwiły to regulacje admi-
nistracji pruskiej w okupowanej Warszawie. W roku 1805 kuśnierz
stanął przed obliczem Geheimrata Hoffmanna, którego zadaniem
było uporządkowanie zaniedbanej dotąd ewidencji ludności izrae-
lickiej w tak zwanych Prusach Południowych. Trzeba było zacząć
od spisania, a zwykle od nadania, nazwisk rodowych tysięcy osób,
które dotąd posługiwały się tylko zwyczajowymi przezwiskami.
Geheimrat, przyszły sławny pisarz, znalazł w tej procedurze do-
skonałą okazję dla fantazyjnej twórczości, a jego sekretarze źródło
niemałych dochodów. Zuzio trafił źle: Hoffmanna trapił pierwszy
w życiu atak podagry. Nie było tego dnia mowy o tak cenionych
przez klientów Goldbergach czy Rubinsteinach. Od rana sypały się
takie koncepty jak Katzellenbogen czy Schweissgeruch, a w tym
ostatnim przypadku wprowadzenie litery „w” było wynikiem bła-
gań obdarzonego nim starozakonnego i wyraźnej aluzji, że pan
sekretarz na tym nie straci. Poprzednik Zuzia, który wszedł do
urzędowej izby jako Szmul Holszaner, opuścił ją jako Samuel
Hosenduft, a nieśmiałe próby protestu skończyły się kopniakiem
wymierzonym mu przez rosłego odźwiernego. Kiedy kuśnierz
przedstawił się jako Kobylaner, a polski urzędnik przetłumaczył
Geheimratowi znaczenie przezwiska, ten bez wahania Kazał zapi-
sać Stutenschwanz i zamknął urzędowanie, by udać się na obiad.
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Zuzio doskonale zrozumiał urodę nowego nazwiska i nie miał za-
miaru się z nim pogodzić. Wykorzystując nieobecność Hoffmanna,
podjął długie targi z pozostałym w izbie sekretarzem. Kiedy trzeci
z kolei talar zmienił właściciela, petent uzyskał pewną koncesję.
Nazwisko wpisane ostatecznie do rejestru spełniało wszelkie ce-
chy kompromisu: nawiązywało do dawnego miana, nie było za-
sadniczo sprzeczne z wersją Geheimrata, brzmiało z polska, ale
w pisowni niemieckiej traciło ośmieszającą konotację. Zuzio miał
się odtąd nazywać Izaak Klatsch. Jego syna już po kilku miesią-
cach wołano Klaczko.

Już od progu Tomaszowego salonu było widać, że Zuzia roz-
pierało zadowolenie, wręcz duma. Oto po wielu miesiącach starań
udało się mu zrealizować zamówienie trudne, niemal niemożliwe
do wykonania: niedźwiedzie futro, mające osłonić jego klienta od
chłodów coraz trudniejszych do zniesienia w jego wieku. Tomasz
przywykł do takiego okrycia. Pierwsze sprawił sobie jeszcze — pa-
miętał dobrze tę datę — w roku 1767. Nowo wybrany król Stani-
sław August, niemal jego równolatek, był wówczas u początku
drogi ku tworzeniu narzędzi umożliwiających realizację daleko-
siężnych planów. Szukał ludzi sprawnych i myślących podob-
nie jak on sam, których wyniesienie ze skromnej kondycji miało
zapewnić ich wierność osobie królewskiej. Tomasz, nie wiedząc
o tym, znalazł się w samym centrum tworzonego w ten sposób
stronnictwa, a król Poniatowski zyskał w nim jednego z najspraw-
niejszych i najwierniejszych współpracowników. Z drugiej strony
król, sam uważany za parweniusza i uparcie nazywany stolnikiem,
musiał też dbać o stronników wśród wielkich rodów. W roku 1767,
na początku zawieruchy radomskiej, której zaślepienia i głupoty
Tomasz nigdy nie umiał zrozumieć, Poniatowski wezwał go do
wielkiego gabinetu, pełnego obrazów, map, książek i papierów.

— Pojedziesz do Nieświeża. Trzeba nam się wywiedzieć, czy
książę Karol przyjmie nasz order Świętego Stanisława. Wiem, co
powiesz. Nosisz się po francusku, a tego w Nieświeżu nie lu-
bią. Pojedziesz jako oficer. Jesteś pułkownikiem, na Nieśwież
wystarczy, ale sprawisz sobie nowy mundur. Za trzy tygodnie
chcę cię widzieć z powrotem — powiedział wręczając Tomaszowi
rulon talarów.

Rad nierad Tomasz wykonał królewskie polecenie. Zamówił no-
wy mundur: czerwony frak ze złotymi obszyciami, nigdy niezapi-
nany, by odsłonić stalowy napierśnik — znak rycerskiej tradycji,
w nowoczesnej epoce bez jakiegokolwiek znaczenia praktycznego.
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Do tego trójgraniasty kapelusz, łosiowe spodnie, botforty i oczy-
wiście szpada. Nie nosił peruki — długie, ciemne włosy wiązał
z tyłu wstążką. Wszystko to razem nie miało nic wspólnego z pol-
ską tradycją, ale tak przybranego mężczyzny nikt nie mógł na-
zwać fircykiem. Podobnie nosili się przecież oficerowie wszystkich
armii europejskich.

Tomasz wyruszył do Nieświeża konno, z jednym wozem i adiu-
tantem, którego przebrał w swój stary mundur, odpruwszy
wcześniej część ozdób fraka. Karola Radziwiłła w Nieświeżu nie
zastał, burgrabia skierował go do niedalekiej Alby, gdzie książę
bawił ze swym stałym towarzystwem. Albańczycy nie byli radzi
przybyszowi ze stolicy. W ich odnoszeniu do gościa czuć było
mieszaninę wyższości ludzi żyjących tęgim szlacheckim życiem,
którego rytm wyznaczały polowania i uczty, oraz zazdrości wo-
bec eleganckiego dworzanina, przybywającego z wielkiego świata
i widującego króla na co dzień. Gdzie mogli, starali się mu do-
piec, trzymając się jednak nakazanego przez księcia decorum
wobec królewskiego wysłannika. Szczególną okazją do facecji była
obecność wśród albańczyków kapitana Tomasza Ostromęckiego,
oficera dragonów radziwiłłowskich, zresztą człowieka otwartego
i wesołego, którego Tomasz od razu polubił. Nie było mu jednak
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w smak ciągłe niby to nieświadome mylenie go z kapitanem
Ostromęckim, czy to jeżeli chodziło o miejsca przy stole, czy o ko-
lejność wznoszenia toastów. Z samym księciem Tomasz roz-
mawiał kilkakrotnie. Nie umiał znaleźć wspólnego języka z tym
magnatem, nieco młodszym od niego samego, ale głęboko tkwią-
cym w oparach niegdysiejszego sarmatyzmu. Jasnej odpowiedzi
nie uzyskał, w rzadkiej chwili trzeźwości „Panie Kochanku” obie-
cał do króla napisać, poza tym coś bełkotał o radziwiłłowskiej su-
werenności i wyższości Litwy nad koroniarzami.

W czasie polowania, czwartego dnia po przyjeździe, Tomasza
postawiono oczywiście obok książęcego kapitana. Ponieważ nie
miał ze sobą strzelby, dano mu dwururkę z książęcej zbrojowni.
Jeszcze nigdy nie miał w ręce takiej broni, choć była ona dziełem
warszawskiego warsztatu Carla Wagnera. Lufy były ułożone jedna
nad drugą, co ułatwiało celowanie. Każdy fragment strzelby po-
krywały misterne grawerunki i złocenia. Pomimo tego bogactwa
dekoracji znać było, że to nie zabawka. Złożył się raz i drugi, fuzja
leżała mu doskonale. Kazał naładować kulami — w ostępie,
dobrze osaczonym sieciami, był niedźwiedź. Tomasz był dobrym
strzelcem, ale tak grubego zwierza nigdy nie spotkał. Stał na pra-
wym skrzydle sieci, pod wyniosłą sosną. Oparte na obciętym
w tym celu kikucie gałęzi lufy skierował w stronę, z której do-
chodziło wzmagające się ujadaniu psów. Z trudem przyznawał
się przed sobą, że kolana mu miękły, a na plecach wciąż czuł
mrowienie. Kiedy przyszło co do czego, nie miał nawet czasu po-
myśleć. Niedźwiedź wypadł jak ogromna czarna kula z gęstych
zarośli jakieś sto kroków od linii strzelców, dokładnie pomiędzy
Tomaszem a stojącym po jego lewej stronie Ostromęckim. Po raz
pierwszy strzelili niemal równocześnie. Niedźwiedź ryknął, wspiął
się na tylne łapy i, zmieniając nieco kierunek, ruszył na kapi-
tana. Ten spokojnie wymierzył po raz drugi, ale słaba iskra nie
zdołała zapalić prochu na panewce. Tomasz strzelił, mierząc po-
niżej ucha. Zwierz zachwiał się i padł na oszczep podstawiony
przez Ostromęckiego.

Polowanie było skończone. Strzelcy otoczyli obydwu Toma-
szów, zawzięcie dyskutując, czyj jest niedźwiedź. Oczywiście każdy
widział co innego i przedstawiał inną wersję wydarzeń trwających
kilka sekund. Jeden z łowczych księcia Karola, Hreczyna czy
Hreczecha — kto by to dziś pamiętał — zawzięcie perorował, że
spór o pierwszeństwo może rozstrzygnąć tylko pojedynek strze-
lecki przez niedźwiedzią skórę. Tymczasem obydwaj bohaterowie
stali, ciężko dysząc i nie mogąc wydobyć z siebie głosu. Pierwszy
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oprzytomniał kapitan. Podszedł do imiennika i serdecznie objął
go za szyję.

— Pułkowniku, panie bracie, gdyby i twój zamek zawiódł, źle
byłoby ze mną. Niedźwiedź twój!

Tomasz wzbraniał się, mówiąc o oszczepie kapitana. Sprawę
przeciął książę Karol, ofiarowując niedźwiedzia gościowi z War-
szawy i na miejscu dając kapitanowi awans na majora. Wszyscy
byli zadowoleni, a wieczorem Tomasz z największym trudem obro-
nił honor koroniarski w zawodach w spełnianiu toastów. Piwnica
księcia Karola była znakomita, ale jego kielichy z pewnością zbyt
wielkie dla wyrafinowanego dworzanina.

W ten sposób Tomasz uzyskał skórę, w Warszawie już wów-
czas rzadkość, z której kazał uszyć obszerną szubę, podbitą zielo-
nym suknem, zapinaną na węgierskie pętlice, podobną do księżej
czamary, która w owych czasach zaczęła zyskiwać popularność
także wśród świeckich. Strój był zbyt ciężki, by w nim chodzić na
co dzień, ale okazał się nieoceniony do sań lub jako okrycie domo-
we w długie zimowe wieczory. Właściciel przywykł zresztą do myśli,
że ta szuba należy mu się w sposób szczególny. Niedźwiedź był
przecież herbowym zwierzęciem jego rodziny: czarny, kosmaty,
ale w pewien sposób oswojony, dzięki czerwonej róży, którą trzy-
mał w łapie.

Po latach szuba, choć już mocno znoszona, zrobiła niespodzie-
waną karierę. Kiedy Tomasz, zaproszony na posiedzenie Komisji
Rządzącej Księstwa Warszawskiego, pojawił się w niej w Zam-
ku, wzbudził powszechną zazdrość. Identyczne okrycia stały się
wkrótce ważnym dodatkiem do wprowadzanych właśnie mundu-
rów dla najwyższych urzędników Księstwa. Widzimy to na owal-
nym portrecie Stanisława Kostki Potockiego namalowanym przez
Blanka dla Zamku. Portret Tomasza również miał się znaleźć
w tej galerii, też w mundurze i w szubie. Ale to przyszłość,
Bacciarelli namalował go (świetnie) już po jego śmierci i sam
bliski końca własnego żywota. Na szubach dla ministrów się nie
skończyło. Murat i sam Napoleon, przejeżdżający przez Warsza-
wę w czasie zimowej kampanii 1807 roku, marzli niemiłosiernie.
Usłużni Polacy sprawili im podobne okrycia, ale krótsze, nadają-
ce się na konia. Obydwaj mają je na sobie na obrazie Bitwy pod
Iławą Pruską pędzla barona Grosa. Murat lubił się zresztą malow-
niczo ubierać i podobały mu się polskie akcenty stroju. Chętnie
nosił czerwona ułańską rogatywkę, którą nazywał, tak jak i inni
Francuzi, „czapska”.
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Teraz z intensywnie używanego albańskiego futra nie zosta-
ło już prawie nic. Zuzio, wezwany w celu wykonania nowego,
wzbraniał się jak mógł. Tłumaczył, że w Księstwie nigdzie nie
dostanie skóry, nawet dla jegomości pana kasztelana, jak wciąż
tytułował swojego ulubionego klienta, twierdząc, że dla niego
kasztelan i wojewoda to taki „echt pan, nie jak te modern grafy
i barony” (Tomasz w duchu przyznawał mu rację, choć na jego
pieczęci i srebrach od dwunastu lat figurowały dziewięciopałkowe
korony). Wielokrotnie naciskany, Zuzio oświadczył w końcu, że
„sze ułatwia”, i zamilkł na trzy miesiące. Teraz triumfalnie wkra-
czał do salonu ze zrealizowanym zamówieniem.

Czeladnicy Zuzia starannie rozłożyli futro na podłodze, gospo-
darz podniósł się z pewnym trudem z fotela. Szuba była dokładnie
taka, jak dawna, ten sam krój, te same szamerunki, tylko futro
puszczańskiego króla nieco jaśniejsze. Zuzio odczekał moment,
by nasycić się wrażeniem, jakie wywarło jego dzieło, a następnie
rozpoczął perorę.

— Jegomość Pan kasztelan, to jest echt gite Arbeit, dzisiaj
już tak nikt nie robi. A skóra, skóra aż z Wilna przyjechała, zza
kordonu. Oj, trudno było mojemu Herszowi paszporta otrzymać,
a podróż daleka, niebezpieczna i droga.

W tym miejscu można się było spodziewać lamentu na te-
mat nieopłacalności zamówienia i prób podbicia ceny. Ale nie
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u Zuzia. Kuśnierz i jego klient znali się od dawna. Jeden wiedział,
że cena będzie uczciwa, drugi — że należność zostanie zapłacona
niezwłocznie i bez targów. Do ustalonej od dawna sumy więc już
nie wracali. Ale Zuzio najwyraźniej nie skończył swej przemowy.

— Jegomość Panie kasztelan, droga do Wilna daleka, ale
Herszowi opłaciło się, aj opłaciło się. Jaką narzeczoną on tam
znalazł, jaką piękną, z jakiej pobożnej żydowskiej rodziny. Zaraz
po Nowym Roku mój syn wyjeżdża do Wilna. Jaka piękna ta jego
Taba Grünberg, jaki piękny będzie ślub, jaki piękny dom i udział
w sukiennym interesie teścia. Ja, jegomość panie kasztelan,
bardzo z tego rad i przyniosłem dla młodszego pana kasztelanica
Bärmütze, piękną Bärmütze, taką jakiej teraz jegomość pan kasz-
telanic potrzebuje. To mój prezent za to, że Hersz taki szczęśliwy.

W ten sposób wyjaśniła się zawartość pakunku, który Hersz
Klaczko wciąż trzymał w rękach. Tomasz wiedział, że Zuzio wie,
że prezent nie zostanie przyjęty wprost i że szczęśliwe wydarze-
nie w rodzinie kuśnierza znajdzie odbicie w gratyfikacji znacznie
przewyższającej wartość niedźwiedziej czapy, oczywiście wyko-
nanej ze ścinków przywiezionej z Wilna skóry. Gospodarz pod-
szedł do sekretarzyka, wydobył z niego żelazną kasetkę, odliczył
Zuziowi należność za futro, a Herszowi wręczył pięć złotych na-
poleonów z życzeniami szczęśliwego małżeństwa. Obydwaj Żydzi
skłonili się głęboko.

W ten sposób zamknął się pewien etap dziejów niedźwiedzie-
go futra. Tomasz nie mógł oczywiście wiedzieć, że będzie mu ono
służyć przez pozostałe jeszcze siedem lat życia, a później, znacz-
nie później, będzie grzać jego młodszego syna Władysława pod-
czas długich pustych wieczorów trzydziestoletniego wygnania
w Grazu, a nawet jeszcze po jego powrocie do Krakowa na kilka
lat przed śmiercią. Trudno by mu zresztą było wyobrazić sobie
potomka (który za chwilę w swym dwudziestoletnim wcieleniu
wkroczy do salonu) jako człowieka starego, starego jak on sam.

Tym bardziej nie mógł Tomasz wyobrazić sobie skutków wy-
jazdu do Wilna Hersza Klaczki w celu założenia tam rodziny.
Szczególnie nie mógł przewidzieć, że najmłodszy z synów Hersza,
urodzony w roku 1825 Jehuda, który z czasem przybierze imię
Julian, stanie się gwiazdą hebrajskiej poezji, polskiej publicystyki
i krytyki artystycznej, a wreszcie francuskiego eseju historycz-
nego. Jego historia także stanowi odnogę dziejów niedźwiedzie-
go futra.
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* * *

Do salonu weszli Vladimir i Ladislas. Ściślej, pierwszy z nich
wszedł tak, jak powinien wchodzić do obcego domu dobrze wy-
chowany młodzieniec, a więc z pewną rezerwą, na którą na-
kładała się kruchość i melancholia, brane jeszcze za wyraz jego
szczególnej poetyckiej duszy, a które były już, niestety, sympto-
mami drążącej go choroby. Ladislas natomiast wpadł do ojcow-
skiego salonu jak bomba i popędził wprost — musiał już coś
usłyszeć od służby — ku pozostawionemu przez Hersza pakun-
kowi. Obydwaj młodzieńcy wyglądali wspaniale w mundurach
artylerii konnej — ciemnozielonych, z czarnymi wyłogami oraz
złotymi guzikami i potrzebami. Obydwaj zaledwie wyrośli z wie-
ku chłopięcego, a przecież już doświadczeni żołnierze, oficerowie
najbardziej nowoczesnej z ówczesnych broni, zasłużeni w zeszło-
rocznej wojnie z Austriakiem. Tomasz drżał wówczas o syna, ale
rozpierała go duma, gdy dziewiętnastoletni Ladislas powrócił
z bitwy raszyńskiej okryty chwałą obrońcy strategicznej grobli, ze
złotym Krzyżem Wojskowym na piersi.

Tomasz nie umiał szczerze polubić Vladimira. Cenił jego służ-
bę i hojne ofiary na rzecz armii, jego prawdziwą przyjaźń okazy-
waną synowi. A jednak... ile razy widział jego szczupłą sylwetkę
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i piękną, niemal kobiecą twarz, nie mógł uwolnić się od wspo-
mnienia jego ojca, Szczęsnego. Nigdy nie mógł zrozumieć tego
człowieka, który miał wszystko, a mógł mieć jeszcze więcej. Kiedy
chciał — uroczego i pełnego najpiękniejszych uczuć, otoczonego
sławą romantycznej, zamkniętej tragedią miłości do Gertrudy,
ale jednocześnie — bardziej z głupoty niż ze złej woli — zdrajcy
i osobistego wroga Tomasza.

Przez głowę przemknęło mu też wspomnienie o innym arcy-
zdrajcy, może dlatego, że niedawno rozmawiał o nim z Niemce-
wiczem. Oto, gdy Sejm roku 1775 uchwalił reformy wojskowe,
którym ostro sprzeciwiał się Ksawery Branicki, król obarczył To-
masza zadaniem uzyskania od niego zaprzysiężenia nowego pra-
wa. Pojechał do Branickiego, znał go od zawsze. Hetman, chwilowo
osamotniony politycznie, zagrożony utratą buławy, był gotów przy-
sięgać, cóż zresztą dla takiego przysięga. W domu bezbożnika nie
było nawet krucyfiksu. Rozglądając się bezradnie po komnacie,
Tomasz zauważył wielkie nożyce do papieru. Chwycił je, rozłożył
na kształt krzyża i na taki znak Branicki zaprzysiągł wierność re-
formie wojska. Przysięgi nie dotrzymał, tak jak wszystkich innych.

Od tych judaszy, czasami może bardziej durniów niż świado-
mych zdrajców, Tomasz wolał już Rosjan. Często dzikich, nie-
okiełznanych, ale w jakiś sposób prostolinijnych, gotowych do
szczerych, choć prymitywnych, odruchów. Choćby taki Suworow,
rzeźnik Pragi w 1794 roku, który jakimś trafem znalazł się raz
w Tomaszowym majątku Tetyjowie na bezkresnej Bracławszczyź-
nie. Było to zimą, feldmarszałek zażywał swoim zwyczajem kąpieli
w przerębli wyrąbanej w stawie. Kiedy doniesiono mu o obec-
ności we dworze Tomasza, wyskoczył z wody, ledwo narzucił ko-
szulę, do której przypiął jednak ordery, i boso popędził pozdrowić
gospodarza, krzycząc: „Cześć temu co niezmiennik, co wierny
Rzeczypospolicie minister!”. Jaką miarę przyłożyć do takiego czło-
wieka? Kabotyn? Błazen? Szaleniec? Dziecko? A może wszystko
na raz?

Tego wieczora głównym tematem nie były przykre wspomnie-
nia, które zresztą Tomasz musiał zachować tylko dla siebie, ale
bermyca. Nowy regulamin mundurowy armii Księstwa, wprowa-
dzony przed rokiem, wiele spraw uprościł, ale niektóre skompliko-
wał. Kirasjerzy z czternastego pułku Małachowskiego odetchnęli,
odrzucając ciężkie pancerze. Zamiana ułańskich czapek na ber-
myce, zapewniające artylerii konnej nową tożsamość i prestiż,
sprowadziła jednak na oficerów młodej broni nie lada kłopot.
W Księstwie nie było wielkich puszcz ani niedźwiedzi. Kanonierzy
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i podoficerowie wyfasowali więc wielkie czapy z futra baraniego,
ufundowane oczywiście przez Vladimira. Sam dowódca baterii
sprowadził kawał niedźwiedziej skóry z nieogarnionych ukrain-
nych dóbr Potockich. Ladislas nie miał takich możliwości, a nie
mógł przecież poprosić magnackiego przyjaciela i zwierzchnika
o przysługę — tyleż drobną, co delikatną. Żałował, że ojciec właśnie
pozbył się Tetyjowa, choć Tomasz zapewniał syna, że w tym roz-
ległym kluczu, leżącym na samym południowo-wschodnim krań-
cu dawnej Rzeczypospolitej, w ogóle nie było lasów, a tym mniej
niedźwiedzi. Ladislas przez kilka miesięcy używał więc dawnego
czaka, ale sytuacja ta nie mogła trwać w nieskończoność i groziła
karnym raportem, a nawet kilkoma dniami na stołecznym od-
wachu (które z pewnością zamieniono by — gdyby już do tego do-
szło — na areszt w ojcowskim domu przy Miodowej).

Dzisiaj problem rozwiązał się dzięki przemyślności Zuzia.
Ladislas rzucił się na pakunek przyniesiony przez Hersza Klacz-
kę, najszybciej jak umiał rozwiązał pokrowiec, wcisnął czapę na
głowę i podpiął pasek pokryty mosiężną, pozłacaną łuską. Zuzio
doskonale wykonał swą pracę. Rozmiar bermycy pasował ideal-
nie, wszystkie szczegóły wykonania były zgodne z drobiazgowymi
wskazaniami regulaminu. Uszczęśliwiony kapitan pognał szu-
kać lustra. Wyglądał świetnie, wiemy to dzięki pięknej litografii
Ludwika Letronne. Brakowało mu może finezji i melancholij-
nego czaru Vladimira, ale nadrabiał to młodzieńczą szczerością
i werwą. Bermyca miała mu służyć w kampanii lat 1812 i 1813,
kiedy to, już po śmierci Vladimira, dowodził baterią, walcząc
w Kurlandii, a pod Gdańskiem zdobył dla swej jednostki miano
piekielnej. Pozostały mu z tych czasów dwie dziury od kul kara-
binowych, które przewierciły futro bermycy kilka cali nad jego
głową, oraz krzyż Legii. Podziurawione nakrycie głowy towarzy-
szyło mu jeszcze, kiedy kilka lat później pozował panu Letronne,
a nawet w czasie niektórych sesji sejmowych roku 1831, na
których zdarzało mu się występować w mundurze sprzed dwu-
dziestu lat. Musiał się z nią rozstać, tak jak z wieloma innymi
pamiątkami, dopiero w strasznych dniach wrześniowych — kie-
dy ostatecznie upadły nadzieje rozbudzone w listopadową noc —
u progu emigracji i trzydziestoletniego internowania. Ojcowskie
futro uratowało się jednak z pogromu. Ktoś przesłał je do Krako-
wa, a w obrzydłym Grazu stanowiło prawdziwą pociechę i łącznik
z dawnymi laty. Ladislas wystawił mu zresztą — nieświadomie —
swoisty malarski pomnik. Do ciasnego mieszkania w Grazu za-
mówił serię niewielkich portretów rodzinnych, którą otwierała —



128 Varia

i wciąż otwiera — kopia wizerunku Tomasza namalowanego przez
Antoniego Brodowskiego. Oczywistym jego pendant jest obrazek,
na którym sam Ladislas jest niemal lustrzanym odbiciem podzi-
wianego ojca. Obydwaj są w podobnym, mocno już podeszłym
wieku, z długimi, zaczesanymi do tyłu włosami. Siedzą na takich
samych fotelach (może jest to nawet ten sam fotel, który jakimś
cudem zawędrował do Grazu), w identycznych mundurach oby-
watelskich, wprowadzonych w roku 1809 i nadal używanych
w czasach Królestwa — granatowych, z pąsowymi, haftowanymi
srebrem kołnierzami i mankietami. Każdy nosi przysługujące mu
ordery oraz swoisty, wyjątkowy atrybut: Tomasz księgę konsty-
tucji Królestwa, a Ladislas laskę marszałka sejmu z lat 1830–1831,
zwieńczoną srebrną figurką orła. Te symboliczne przedmioty na
portretach ojca i syna przypominają, że to, co pierwszy budował,
drugi już po piętnastu latach zniszczył, a te pozornie sprzeczne
działania wynikały z tej samej konieczności służby ojczyźnie w spo-
sób narzucony przez wymagania czasu. Portrety łączy jeszcze jed-
no: obydwaj mężowie stanu nałożyli na mundur brązowe futro
z ciemnozielonym pokryciem i węgierskim szamerunkiem, niewąt-
pliwie to samo dzieło Zuzia Kobylańskiego czyli Izaaka Klatscha
z roku 1810.

Tak więc albańskie futro niedźwiedzie w swych dwóch kolej-
nych wcieleniach służyło dwóm pokoleniom rodziny Tomasza
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przez ponad sto lat. Wiele wskazuje, że jego strzępy ostatecznie
znalazły się na śmietniku dopiero w roku 1962, po wywłaszczeniu
przez władze PRL-u kamienicy Morsztynowskiej przy ulicy Sto-
larskiej w Krakowie, w której dożył swych dni stary (ale w roku
1810 jeszcze bardzo młody) Ladislas, jeden z ostatnich ludzkich
pomników pięknego, ale nieszczęsnego powstania lat 1830–1831.
Kłąb futra z resztkami zielonego sukna, pełen kurzu i molich
kokonów, wyrzucony ze strychu przez robotników przygotowują-
cych kamienicę do remontu, w niczym nie przypominał już sena-
torskiej szuby, a tym mniej okrycia króla litewskich puszcz.

The Bear
(A Literary-Historical Play)

[summary]

The text is a perverse melange of historical facts and fiction, immersed in Polish
and European literary tradition. From the perspective of 1810, it shows a fragment
of the history of two generations of a Polish family involved in political events
stretching from the times of the last king of Poland (1764–1795), through the
period of the Duchy of Warsaw (1807–1813) and the November Uprising (1830–
–1831), with the last episode dating as late as 1962. The axis of the narrative is
built around the history of a bear fur coat, which has been used in the family for
over a hundred years.
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Informacja ta nie widnieje w tomie, lecz z obowiązku kronikarskiego należy1

odnotować, że ogólnopolska konferencja naukowa Oświeceniowe zapisywanie
pamięci odbyła się w dniach 28–29 września 2017 roku w Instytucie Filologii
Polskiej UMCS. Wydaje się też, że Wydawca tomu zdecydował się na dość szero-
ko zakrojony model czytelnika omawianej publikacji. Świadczą o tym, dla przy-
kładu, tłumaczenie pojęcia „sacrum” (s. 63), indeks osobowy uwzględniający
postaci biblijne, lecz już nie mityczne, brak informacji o afiliacji autorów artyku-
łów naukowych czy nieścisłości w zapisach nazwisk Aleidy i Jana Assmannów,
autorów książek kluczowych dla teorii memory studies. Są to drobnostki, które
odbiorcę akademickiego mogą jednak wprowadzać w konsternację.

W drugiej dekadzie XXI wieku ukazały się na przykład: K. Trybuś, Pamięć ro-2

mantyzmu. Studia nie tylko z przeszłości, Poznań 2011, seria „Filologia Polska”;
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Oświeceniowa ars memoriae. Współczesna metodologia
memory studies wobec literatury przełomu XVIII

i XIX wieku

Rec.: Oświeceniowe zapisywanie pamięci, red. Małgorzata
Chachaj, Artur Timofiejew, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, 312 s.

Pamięć zwielokrotniona

Tom Oświeceniowe zapisywanie pamięci jest wielowymiaro-
wym gestem pamiętania. Autorzy XVIII i XIX wieku zapisali pracę
swojej pamięci, następnie w XXI wieku zapisy te przypomniano
konferencją, a dalej — by za-pamiętać rezultaty owego spotkania —
upamiętniono je monografią pokonferencyjną . Na tym jednak1

rytm ewokacji się nie skończył. Redaktorzy tomu, Małgorzata
Chachaj oraz Artur Timofiejew, zawarli bowiem we wstępie infor-
mację, że publikacja ta jest wyrazem wdzięczności oraz uznania
dla dokonań naukowych Profesor Aliny Aleksandrowicz, a zatem
upamiętnili jej wkład w rozwój wiedzy nad pamięcią. Nie za-
pomniano także o przywołaniu pamięci zmarłych pracowników
Zakładu Historii Literatury Polskiej UMCS. Gest pamięci został
zatem w omawianej publikacji zwielokrotniony zarówno zapisem,
jak i drukiem.

Wśród stałych tematów współczesnych badań nad kulturą
dawną niewątpliwie znajdują się pamięć oraz mnemotechnika .2
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R. Krzywy, Wędrówki Mnemozyne. Studia o topice dawnego podróżopisarstwa,
Warszawa 2012; Mnemotechnika i pamięć kulturowa epok dawnych, red. nauk.
M. Prejs, A. Jakóbczyk-Gola, Warszawa 2013; H. Jurkowska, Pamięć sentymen-
talna. Praktyki pamięci w kręgu Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk
i w Puławach Izabeli Czartoryskiej, Warszawa 2014; T. Kostkiewiczowa, Mnemo-
zyne i córki. Pamięć w literaturze polskiej drugiej połowy XVIII wieku, Toruń 2019.

Ustalony już został kanon tytułów bibliografii przedmiotowej w za-
kresie memory studies, na który powołują się badacze literatury
dawnej, w tym prawie wszyscy autorzy tekstów zawartych w to-
mie Oświeceniowe zapisywanie pamięci. Jednocześnie jednak za-
równo wśród badaczy oświecenia, jak i romantyzmu wciąż panuje
dość zgodne przekonanie, że „badania spod znaku Mnemozyne
nie znalazły tak dużego zainteresowania wśród zajmujących się
odległymi stuleciami” (Magdalena Partyka, s. 156) oraz że „litera-
tura doby oświecenia czeka na ujawnienie nieodkrytych w niej
jeszcze dyskursów pamięci” (Krzysztof Trybuś, s. 96). Tytuł pub-
likacji sugeruje, że tom dotyczy pamięci oświeceniowej, lecz być
może celniej treść omawianej książki oddałby tytuł: oświeceniowe
i romantyczne zapisywanie pamięci. Poszerzenie grona autorów
o badaczy romantyzmu jest jednym z największych atutów oma-
wianej publikacji, zwłaszcza że przełom XVIII i XIX wieku, proces
przechodzenia kultury oświeceniowej w romantyczną, to ważny
czas dla formowania nowego paradygmatu pamięci — historyz-
mu. Dzięki oświeceniowo-romantycznej perspektywie badawczej
autorom tomu udaje się pokazać jak pamiętało oświecenie, ale
i jak pamiętano o oświeceniu, posługując się przy tym współczes-
ną metodologią memory studies.

Co prawda, redaktorzy tomu nie wyszczególnili rozdziałów
w spisie treści, lecz moim zdaniem w prezentowanej książce
można wyodrębnić trzy kręgi tematyczne, które przenikają się wza-
jemnie: pamięć aktywna i aktywizująca, pamięć miejsca i miejsca
pamięci, paradygmaty zapisywania pamięci.

Pamięć aktywna i aktywizująca

Wśród zawartych w tomie artykułów dwa można określić mia-
nem studiów monograficznych. Pierwszym jest otwierający tom
tekst Teresy Kostkiewiczowej, O reprezentacji pamięci indywidual-
nej w poezji polskiej drugiej połowy XVIII wieku, w którym Autor-
ka skrupulatnie analizuje zjawiska literackie z zakresu memory
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Zmieniona i poszerzona wersja tego artykułu została opublikowana przez3

Autorkę jako pierwszy rozdział w książce Mnemozyne i córki...

studies (wspomnienie, pamięć a poetycka autobiografia, upamięt-
nianie, pamięć w utworach metapoetyckich, pamięć i czas) ; dru-3

gim zaś jest zamieszczony znacznie dalej artykuł Marka Nalepy,
Równania kulturowe, dekadencje cywilizacyjne, maski historycz-
ne w literaturze późnego oświecenia. Rzeszowski uczony już na
wstępie swojego studium zaznacza:

 

Upadek Rzeczpospolitej był ważnym wyzwaniem świadomościowym i kultu-

rowo-retorycznym w zakresie wyrażania i nazywania negatywnie nacecho-

wanych emocji. Pod tym względem oświecenie nie wypracowało zadowalająco

sprawnych narzędzi perswazji, refleksji i opisu. Dlatego doświadczający poli-

tycznej tragedii Polacy musieli sięgnąć do utrwalonych wzorów i kodów, które

sprostałyby choć po części zaistniałej sytuacji na poziomie jej rozpoznania,

oswojenia słowem i zrozumienia (s. 193).

 
Refleksje nad niezadowalającymi kulturowo-retorycznymi efek-

tami oświecenia stanisławowskiego pozwalają Nalepie na sfor-
mułowanie ważnego pytania, czy odwoływanie się po 1795 roku
do „utrwalonych wzorów i kodów” było działaniem, które auto-
rzy musieli podejmować, czy może chcieli je wybrać, ponieważ
należały one do języka kulturowego wypracowanego wcześniej
i zrozumiałego także dla późniejszych odbiorców? Ciekawe oraz
inspirujące studium Marka Nalepy jest szeroko zakrojoną od-
powiedzią na to pytanie, odpowiedzią możliwą dzięki wnioskom
wyprowadzonym z analizy poezji porozbiorowej rozumianej jako
wyraz aktywnej pamięci narodowej.

Pisarski podmiot pamiętający oraz traktujący w sposób za-
angażowany przedmiot swojego pamiętania to zagadnienie sta-
nowiące leitmotiv omawianego tomu. Zjawisko to omawia Agata
Demkowicz w artykule Oblicza pamięci w elegii „Extinctae Societa
timeae” ks. Jana Michała Denisa SJ (w przekładzie Marcina Mol-
skiego), utworze nieodnotowywanym przez Nowy Korbut czy bi-
bliografię Estreichera. Jest to napisana dwadzieścia sześć lat po
kasacie jezuitów i przetłumaczona w 1800 roku elegia będąca
przyczynkiem do pochwały dokonań współbraci jezuitów, a także
do analizy ówczesnego stanu Europy — zgodnie bowiem z wizją
jezuity jednym z efektów kasaty zakonu (a więc odrzucenia war-
tości chrześcijańskich) była Rewolucja Francuska.

Wątek przypominania dawnych wydarzeń i ważnych postaci
obecny jest również w artykule Małgorzaty Chachaj Aleksander
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Chodkiewicz o życiu „wsławionych Polaków”. Przedmiotem pa-
miętania jest tu jednak historia najnowsza (czasy Stanisława
Augusta Poniatowskiego), która budziła ambiwalentne reakcje
wśród współczesnych. Opisane przez Autorkę ówczesne zarzuty
dużo mówią o tym, jak w latach 20. XIX wieku rozumiano histo-
rię i gdzie przebiegała wówczas granica przyzwolenia na aktywi-
zowanie historii najnowszej dla celów dydaktyczno-patriotycznych.

Z kolei jeszcze bardziej zaangażowany patriotycznie i politycz-
nie cel aktywizowania pamięci omawia Katarzyna Puzio w artyku-
le Pamięć o szkockiej przeszłości w „Anglii i Szkocji. Przypomnienia
z podróży roku 1820–1824 odbytej” Krystyna Lacha Szyrmy.
Autorska idealizacja Szkocji, która — tak jak Rzeczpospolita —
utraciła samodzielność państwową, lecz nie zatraciła odrębności
narodowej, jest wynikającą z pobudek patriotycznych manipu-
lacją, której przedmiotem stała się historia Szkotów. Autorka
tekstu celnie i krytycznie analizuje tę strategię, przywołując to,
co Szyrma wyparł ze swojej narracji: niezadowolenie górali szkoc-
kich z unii z Anglią i związane z tym represje.

Pamięć wyparta pojawia się w tomie raz jeszcze, w zakoń-
czeniu artykułu Krzysztofa Trybusia, gdzie Badacz stawia ważne
pytanie, czy być może jednym z sensów pominiętych w interpre-
tacjach Sofijówki Stanisława Trembeckiego jest „wyparcie pamięci
traumatycznej, związanej z okolicami Humania?” (s. 97).

Bardzo dobrym zestawieniem sposobów ukazywania i wyko-
rzystywania przeszłości obrazującej wspólne doświadczenia losów
mieszkańców całej Rzeczpospolitej jest tekst Grzegorza Zająca
„Listy litewskie” Juliana Ursyna Niemcewicza – jak obecna jest
w nich historia?. Autor wyodrębnił trzy strategie literackie, zgodnie
z którymi twórca odwoływał się do wspólnej pamięci: odniesio-
nej wspólnie chwały, razem poniesionej krzywdy lub historii jako
przestrogi dla wszystkich. Przeszłość zostaje zaangażowana do
wspierania teraźniejszości i kształtowania współczesnych na-
strojów społecznych, jej wykorzystanie ma więc wiele znamion
literatury propagandowej.

Aktywizowanie pamięci ma jeszcze jeden aspekt, który war-
to wyodrębnić. W recenzowanym tomie dostrzegalna jest duża
waga, jaką autorzy XVIII i XIX wieku przywiązują do zachowa-
nia pamięci o sobie i o swojej twórczości. Antyczny motyw Exegi
monumentum aere perennius realizowany jest tutaj na różne spo-
soby. Ocalenie od zapomnienia jest tematem artykułu Piotra
Kąkola „Ale chcę pamięć przynajmniej zostawić”. Pamięć wpisana
w gdańskie panegiryki urodzinowo-imieninowe okresu konfederacji
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W tym miejscu Autor powołuje się na publikacje: w odniesieniu do wątku4

pierwszego — Aliny Aleksandrowicz, a do wątku drugiego — Piotra Żbikowskie-
go. Przy wątku Puław i księżnej Czartoryskiej warto jednak wspomnieć również
o badaniach Hanny Jurkowskiej (op. cit.). Zwłaszcza że zdecydowanie trudno
zgodzić się ze zdaniem zawartym w artykule A. Aleksandrowicz, że są to bada-
nia odtwórcze.

barskiej. Tekst ten stanowi cenne poszerzanie wiedzy o oświece-
niu na Pomorzu. Kąkol analizuje wielostronicowe sarmackie druki
okolicznościowe, prawdopodobnie jednego autora, który — jak
wykazuje Badacz — bardzo dobrze obeznany jest z konwencją
autodeprecjacji swoich dokonań poetyckich przy jednoczesnym
wyrażaniu potrzeby pochwały przodków.

Formalnie analogiczne przykłady analizuje Artur Timofiejew
w artykule Figura litoty w wybranych zapisach pamięci epoki napo-
leońskiej. W tym bardzo treściwym tekście Autor poddaje analizie
zapisy Cypriana Godebskiego, Józefa Grabowskiego, Franciszka
Wiktora Dmochowskiego, Franciszka Morawskiego i Aleksandra
Fredry. Badacz zauważa: 

 

Porozbiorowe uwrażliwienie na historię najnowszą, którego jednym z przeja-

wów było pamiętnikarstwo legionistów i żołnierzy napoleońskich, miało dwa

główne źródła: fundowany na emocjonalnym przeżywaniu przeszłości naro-

dowej historyzm sybilliński, zainicjowany w Puławach przez księżną Izabelę

Czartoryską [...] i scjentystycznie zorientowany historyzm Towarzystwa War-

szawskiego Przyjaciół Nauk, w przeciwieństwie do pierwszego nacechowany

pewną dozą konformizmu wobec rzeczywistości politycznej lat 1802–1806 [...]

(s. 275, p. 1) .4

 
Na zarysowanym z naukowym rozmachem tle Timofiejew

analizuje litotę jako poetycką figurę myśli występującą w wielu
odmianach. Dla przykładu, u F. W. Dmochowskiego Badacz od-
notowuje litotę autorsko-literacką oraz autorsko-merytoryczną.
Umieszczenie poetyckiej figury myśli w kontekście społeczno-
-historycznych przemian XVIII i XIX wieku prowadzi do interesu-
jących konkluzji. Wszyscy autorzy wychowani zostali na wzorach
edukacji oświeceniowej, klasycystycznej. Dlatego dla opowiada-
nia swoich dziejów w momencie odczuwania głębokiej powagi
przemian historycznych podejmowali retorykę eposu i należącą
do niego z definicji figurę litoty.

Autodeprecjacja umiejętności poetyckich nie dotyczyła twór-
czości autora Ziemiaństwa. W artykule Łukasza Zabielskiego Prze-
pisywanie pamięci. O seniliach Kajetana Koźmiana punkt wyjścia
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stanowi „rewolucyjna zmiana”, której pisarz doświadczył, prze-
prowadzając się z Warszawy do Piotrowic, gdzie osiadł na dalszą
część życia. Zabielski stawia „kilka pytań mogących poszerzyć
horyzont odbioru ostatnich jego dzieł” (s. 289). Wydaje się jednak,
że część wniosków wymaga jeszcze dalszych wnikliwych badań.
Owszem, Koźmian na ostatnim etapie życia pozostawał autorem
twórczym i zaangażowanym w życie kulturalne, lecz pewne
wątpliwości budzą śmiałe interpretacje Badacza (jak symbolika
porannych ablucji), a zwłaszcza wybór podstaw źródłowych przy-
taczanych fragmentów (przywoływanie słów Kajetana Koźmiana
cytowanych przez jego syna, Andrzeja Koźmiana, lub wybiera-
nie wydań ocenzurowanych przez niego). Nie zmienia to jednak
słusznego spostrzeżenia, że Koźmian był aktywnym uczestnikiem
konstruowania pamięci o sobie.

Pamięć miejsca i miejsca pamięci

W prezentowanym tomie pamięć aktywna — zaangażowana
w kreowanie obrazu literackiego — bardzo często związana jest
z przestrzenią: miejscem, przyrodą, architekturą. Wówczas przyj-
muje ona znamiona zjawiska granicznego, trudno bowiem wyraź-
nie oddzielić pracę pamięci od pracy wyobraźni.

Rekonstruowaniem relacji między wyobraźnią a pamiętaniem
zajęła się Magdalena Partyka w artykule Pulsowanie pamięci
w oświeceniowym dzienniku do Włoch, w którym zostało rzucone
„światło na mechanizmy pracy pamięci i sposoby tekstowego
utrwalania jakości mnemologicznych” (s. 157). Autorka, w ramach
założeń współczesnej geopoetyki, przekonująco analizuje archeo-
logiczną pracę wyobraźni, która służy rekonstruowaniu ruin
(emblematów przemijania) m.in. w zapisach z podróży do Włoch
Franciszka Bohusza, Teofilii Konstancji z Radziwiłłów Moraw-
skiej, Augusta Fryderyka Moszyńskiego oraz Katarzyny z Sos-
nowskich Platerowej.

Również w artykule Magdaleny Abramczyk, Kategoria pamięci
we wspomnieniach Łucji z książąt Giedroyciów Rautenstrauchowej
na przykładzie „Miast, gór i dolin”, zawarta została analiza zapi-
sów aktów ewokacji, które — choć pochodzą już z lat 1839–1843
(wyd. 1844) — niezmiennie rekonstruują i reinterpretują prze-
szłość w celu jej afirmacji zarówno na płaszczyźnie pamięci naro-
dowej, jak i osobistej.
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Autor artykułu swoje badania prowadził w ramach projektu Nowa Panora-5

ma Literatury Polskiej — http://nplp.pl/ (dostęp: 6.04.2020). Jest to jedna z now-
szych platform służących prezentacji wyników badań naukowych w środowisku
cyfrowym. Realizowana jest w ramach Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu
Badań Literackich PAN. Warto zwrócić na nią szczególną uwagę naukową.

Sposobami „zapisywania pamięci” zajął się również Jerzy Bo-
rowczyk. Tekst Podróżna praca pamięci. Przeszłość w podróżo-
pisarskich fragmentach Juliana Ursyna Niemcewicza i Edwarda
Raczyńskiego zawiera analizę dotyczącą zawartych w nich mo-
mentów odejścia od opisywanego bieżącego stanu rzeczy i roz-
poczynania pracy pamięci . Dokładne uchwycenie momentów5

zmiany tych płaszczyzn opisu pozwala Badaczowi, zgodnie z myślą
Ricœura, uznać wyższość przedmiotu pamięci wobec jej podmiotu,
a tym samym umożliwia dostrzeżenie konkretnego miejsca oraz
elementów krajobrazu, które stają się przyczynkami do „ćwicze-
nia w pamięci o dawnej Polsce” (s. 240). Odpominanie wzmaga-
ne poprzez krajobraz oraz natura postrzegana jako księga pamięci
konstytuująca tożsamość narodową omówione zostały również
przez Katarzynę Puzio we wspomnianym artykule poświęconym
Krystynowi Szyrmie i jego podróży po Szkocji, gdzie każdy frag-
ment przyrody stanowi „nośnik pamięci historycznej” (s. 183).

Przykład pamięci aktywnej, która konstruuje miejsce pamięci,
a następnie kultywuje pamięć miejsca, został omówiony przez
Alinę Aleksandrowicz w tekście Puławski ogród pamięci (w cza-
sach ks. Izabeli Czartoryskiej). Badaczka rekonstruuje topogra-
fię założenia ogrodowego, wskazując drogę, jaką przeszło ono od
„ogrodu pamiątek” do „ogrodu pamięci”. 

Ciekawa jest również analiza lingwistyczna Hanny Wiśniew-
skiej zawarta w artykule Niezapomniane nazwy kwiatów w „Skar-
bcu” Grzegorza Knapisza (1643). Badaczka wykazała bowiem, że
choć nazwy te w poezji XVIII wieku przypominano rzadko, to jed-
nak o nich nie zapominano. Cenne pozostanie uświadomienie
czytelnikom, że leksem „kwiat” zaczął rozprzestrzeniać się wraz
z końcem XVIII stulecia, wcześniej zaś w polszczyźnie funkcjono-
wało w tym znaczeniu słowo „ziele”, którego współczesny zakres
semantyczny jest zawężony do roślin prozdrowotnych.

Rewersem kategorii „pamięci miejsc” pozostaje pojęcie „miejsc
pamięci”. Od „pamięci miejsca” do kwestii „pamięci czasu” prze-
chodzi w swoim artykule Krzysztof Trybuś (O vicańskiej lekcji
pamięci — kilka pytań). Zdaniem poznańskiego Badacza, w lite-
raturze polskiego oświecenia wyróżnić można „dyskurs pamięci”

http://nplp.pl/
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oraz „dyskurs związany z doświadczeniem śmierci”. Sytuowanie
oświeceniowych narracji memoratywnych w perspektywie histo-
riozofii Giambattista Vico (1668–1744) nie tylko wnosi nowe kon-
teksty do recenzowanego tomu, lecz przede wszystkim stanowi
jedno z bardziej kompleksowych ujęć tematu.

Z kolei zastosowanie kategorii „miejsca pamięci” w analizie
poezji oświeceniowej przynosi artykuł Agnieszki Gocal Miejsca pa-
mięci w „Podróży z Warszawy do Biłgoraja” Ignacego Krasickiego.
Autorka klasycznie dzieli miejscowości na te, które były miejscami
pamięci kulturowej (zbiorowej) oraz jednostkowej (biograficznej).
Przypomniana w tym artykule perspektywa 47-letniego autora-
-podróżnika pozwala lepiej dostrzec dramat jednostki i ojczyzny,
którym podszyty jest analizowany utwór menippejski. 

Z treści omawianego tomu wynika, że miejsca pamięci są wy-
jątkowo istotne dla pisarzy przełomu XVIII i XIX wieku. Z jednej
strony stają się one kryterium wyboru trasy podróżników, zaspo-
kajając ich ciekawość poznawczą oraz dostarczając silnych emocji
(jak na przykład w zapisach Krystyna Lacha Szyrmy omówionych
przez Katarzynę Puzio). Z drugiej zaś uruchamiają wyobraźnię
literacką, która dopełnia pracę pamięci lub ją zastępuje, stwarza-
jąc symboliczne literackie miejsca pamięci. Te zaś — jak to celnie
wypunktował w swoim artykule Marek Nalepa — funkcjonują pod
postacią kostiumu historycznego Troi lub Kartaginy, poetycko
zobrazowanych na miarę polskich wydarzeń historycznych prze-
łomu oświecenia i romantyzmu.

Paradygmaty zapisywania pamięci

Dzięki poszerzeniu grona badaczy o specjalistów z zakresu
literatury romantycznej książka Oświeceniowe zapisywanie pa-
mięci zyskała znakomite analizy i refleksje poświęcone zmianie
paradygmatu pamięci z oświeceniowego na romantyczny. Rozwa-
żania te prowadzone są oczywiście przy założeniu, że dla obu tych
formacji fundamentalny był wpływ paradygmatu staropolskiego.

W omawianym tomie tekstem wpisującym się w analizę para-
dygmatu staropolskiego jest Pamięć arkadyjska. O komediach
Krasickiego Dobrochny Ratajczakowej. Jest to artykuł znakomity
z co najmniej dwóch powodów: po pierwsze, tworzy nową jakość
dzięki kompatybilnemu posługiwaniu się współczesną metodo-
logią przy zachowaniu najwyższej próby klasycznego warszta-
tu historyka teatru; po drugie, dzięki zawartym w tym artykule
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interpretacjom komedii X.B.W. mają one realną szansę stać się
uznanymi, nie zaś jedynie marginalizowanymi utworami Krasic-
kiego. Potraktowanie jego komedii w kontekście pamięci ustnej i pi-
semnej jako wyrazu transformacji pamięci sprawia, że mediacyjna
rola pamięci — między przeszłością a przyszłością — w nowym
świetle ukazuje arkadyjską wersję tradycji tożsamości szlachec-
kiej. Dzięki temu ujęciu mit ziemiańskiej Arkadii może zachować
swoją sarmackość i nowoczesność, wychodząc tym samym poza
upraszczające binarne ich przeciwstawienie.

Z kolei problematykę zmiany paradygmatu zapisywania pa-
mięci z oświeceniowego na romantyczny wprowadziło do tomu
kilku badaczy. Osadzenie analiz w tym kontekście jest tematyzo-
wane między innymi w artykułach Magdaleny Partyki, Magdaleny
Abramczyk oraz Jerzego Borowczyka.

Warszawska Badaczka koncentruje się na różnicach; stwier-
dza, że „trudno powiedzieć o monolitycznym systemie zapisywa-
nia pamięci”, zaś jej wnioski płynące z analizy zapisów pobytu
w Pompejach zdają się być modelowe: „Oświeceni raczej doma-
gają się odkrywania i zabezpieczania wykopalisk”, podczas gdy
„Melancholii ruin doświadczą [...] wędrowcy romantyczni, którym
obraz umarłych miast będzie przypominał o dramatycznych lo-
sach ojczyzny” (s. 165).

Analogiczną strukturę przemian znaczeń związanych z pa-
mięcią uchwyciła Magdalena Abramczyk: „O ile w romantycznej
poezji budowle nieustannie kruszeją, stają się świadectwem prze-
mijania, o tyle w widzeniu osiemnastowiecznym przeważa trwa-
nie, opór stawiany niszczącemu strumieniowi czasu” (s. 171).

Natomiast, w odróżnieniu od ujęć tradycyjnych, Borowczyk
zwraca uwagę na ciągłość podmiotowości a nie jej zmianę; ści-
ślej — na trwanie zjawiska związanego z (choćby wątłym) ujawnia-
niem się podmiotu wspominającego: „Sądzę bowiem, że zarówno
u Raczyńskiego, jak i Niemcewicza pojawia się nie tylko pamięć
o czymś, ale także czyjaś pamięć” (s. 229).

Odszyfrowywanie procesu przemiany paradygmatu zapisywa-
nia pamięci na przełomie XVIII i XIX wieku jest kluczową kwestią
prezentowanego tomu. Wnioski dotyczące tego zagadnienia w spo-
sób reprezentatywny przedstawione zostały we wspomnianym
już artykule Krzysztofa Trybusia, badacza od lat zajmującego się
przemianami paradygmatu pamięci. W swoim tekście poświęco-
nym myśli Giambattista Vico stwierdza on, że dopiero wyjście
od jednostkowych zapisów pamięci ku perspektywie dyskursów
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zależnych od przemian filozoficzno-kulturowych pozwala na syn-
tetyczne prześledzenie recepcji pism filozofa, a co za tym idzie
na zaakcentowanie jego oświeceniowej proweniencji przy rów-
noczesnym sytuowaniu go po stronie romantyzmu ze względu
na refleksję o pamięci. Przy czym, jak zaznacza Badacz, nowa
rola pamięci „pojmowanej jako vis nie prowadzi do unieważnie-
nia na gruncie literatury kategorii memorialnych związanych
z dawną tradycją retoryczną” (s. 96). A zatem — i taka mogłaby
być konkluzja prezentowanej oświeceniowo-romantycznej publi-
kacji — wprowadzenie romantycznego zapisywania pamięci nie
unicestwiło oświeceniowego modelu ewokowania.

Agata Wdowik     
(Uniwersytet Warszawski)
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Flaminia i Silvia, czyli o witalności komedii dell’arte

Rec.: Michela Zaccaria, Primedonne. Flaminia e Silvia dalla
Commedia dell’Arte a Marivaux, Bulzoni, Roma 2019, 349 s.

W centrum tej książki, jak pisze Autorka w przedmowie, są
dwie aktorki: Elena Balletti Riccoboni (1686–1771), występu-
jąca pod imieniem scenicznym Flaminia, oraz Jeanne Benozzi
Balletti (1701–1758), znana paryskiej publiczności jako Silvia.
Obie figlie d’arte wywodziły się z tradycyjnie teatralnych, wzajem-
nie ze sobą skoligaconych rodzin Benozzich, Ballettich, Caldero-
nich i Riccobonich, które wchodziły w skład wędrownych zespołów
dell’arte występujących w Europie na przełomie XVII i XVIII wieku.

Pierwsza z nich, urodzona we Włoszech, dobrze znała struk-
turę włoskiego teatru, a swoją strategię zawodową budowała na
wzór słynnych poprzedniczek: Vincenzy Armani (ok. 1530–1569)
oraz Isabelli Andreini (1562–1604). Ferdinando Taviani, badając
karierę tej drugiej, zwrócił uwagę, iż w obronie swego dobrego
imienia komedianci kładli nacisk przede wszystkim na przynależ-
ność do kręgów kultury wysokiej, co miało legitymizować sztukę
teatralną, a także na honor, rodzinę i uczciwość . Elena obeznana1

była z włoską kulturą pierwszej połowy XVIII wieku, charaktery-
zującą się tendencjami reformatorskimi Arkadii, która dążyła
między innymi do stworzenia — nieistniejącego we Włoszech — tea-
tru narodowego, dostrzegając jego ważną funkcję dydaktyczną.
Druga artystka, urodzona i wychowana we Francji, pracująca dla
Comédie Italienne, inspirowała nowe tendencje dramatopisarskie,
zgodne z gustem francuskiej widowni, ucieleśniając na scenie
esprit italien, mit o komedii dell’arte. Dwie aktorki reprezentują-
ce dwa pokolenia teatru dell’arte ukazują dynamiczne przemiany
w tej — uchodzącej za skostniałą — praktyce teatralnej, którą,
czego znakomicie dowodzi recenzowana publikacja, cechowała nie-
zwykła witalność.
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S. Ferrone, La Commedia dell’Arte. Attrici e attori italiani in Europa (XVI–2

–XVIII secolo), Torino 2014. Wszystkie tłumaczenia, jeśli nie podano inaczej,
pochodzą od autorki recenzji.

Książka składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy, zatytułowany
Il nascere comico (s. 17–74), stanowi wprowadzenie do dalszych
rozważań, omawiając przede wszystkim kwestie zawodu aktor-
skiego na przykładzie czterech teatralnych włoskich rodów, któ-
rych losy w emblematyczny sposób splatają się z historią komedii
dell’arte i oczywiście z głównymi bohaterkami książki. Drugi
rozdział, o dość długim tytule Elena Balletti Riccoboni ferrarese,
vivente famosissima comica, fra gl’Arcadi Mirtinda Parasside ed
Accademica de’ Difettuosi di Bologna (s. 75–147), do którego jesz-
cze powrócimy, analizuje wszechstronną karierę Eleny Balletti,
toczącą się najpierw we Włoszech, a potem w Paryżu. Trzeci zaś,
zatytułowany Silvia la diva e il suo mondo (s. 149–223), skupia się
na dokonaniach scenicznych Jeanne Benozzi. Do części analitycz-
nej Autorka dołączyła zbiór dokumentów w większości nigdy
wcześniej niepublikowanych, wśród których znajdziemy m.in. akt
chrztu Eleny Balletti (1686), prośbę o paszport Antonia Riccobo-
niego (1695), oświadczenie o stanie cywilnym Luigiego Ricco-
boniego i Eleny Balletti (1706), deklarację przystąpienia Balletti
do Arkadii oraz do Akademii Difettuosi (1715), akt rozdzielności
majątkowej Jeanne Benozzi i Giuseppe Ballettiego (1733), testa-
menty Luigiego Riccoboniego (1753) i Jeanne Benozzi (1758), in-
wentarz jej majątku, a także ten Eleny Balletti (1772). Publikację
wieńczy spis źródeł archiwalnych wykorzystanych w książce, oka-
zała bibliografia oraz indeks nazwisk.

Zaccaria rozpoczyna swe rozważania od kwestii podstawowych
dla zrozumienia istoty komedii dell’arte. Posługuje się w tym ce-
lu podtytułem książki Sira Ferronego — teatr aktorek i aktorów
włoskich w Europie (XVI–XVIII wiek) . Autorka pisze więc — podą-2

żając za takimi autorytetami jak wspomniani wcześniej Ferrone,
Taviani czy Claudio Meldolesi — o mikrospołeczności aktorów
włoskich, rządzącej się zasadami opartymi głównie na związkach
pokrewieństwa. Zespoły liczyły zwykle około dwunastu aktorów,
którzy z dużą elastycznością dostosowywali się do eklektycznego
repertuaru, tak komediowego, jak i poważnego czy muzycznego,
w zależności od wymagań publiczności. Zawodu uczono się w ro-
dzinie, na scenie.
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Urodzić się komediantem — wyjaśnia Autorka — oznaczało dostać bagaż

wiedzy praktycznej przekazywanej z pokolenia na pokolenie poprzez naśla-

downictwo. Aktorzy otrzymywali w posagu repertuary, monologi, schematy

dialogów łatwych do dostosowania, splagiatowania, imitowania, parodiowa-

nia w sposób kombinatoryczny i seryjny. Technika improwizacji to utrwalona

praktyka, mająca przynosić jak największy zysk w krótkim czasie, zgodnie

z przyjętą konwencją performatywną (s. 18).

 
Można więc było odziedziczyć scenariusze, zbiory anegdot, mi-

łosnych lamentów czy lazzi, ale także i kostiumy, przede wszyst-
kim jednak rolę i pseudonim sceniczny, co pokazuje przykład
Eleny Balletti, która przyjęła imię Flaminia po swej babce Aga-
cie Caterinie Vitaliani oraz prababce Elenie Napolioni. Ale bycie
komediantem pociągało za sobą także pewien paradoks, jak pod-
kreśla nieco dalej Zaccaria, ambiwalentność wobec teatru zawo-
dowego, który z jednej strony przyciągał widzów swym powabem,
a z drugiej budził niechęć i wzgardę. Brak stałego instytucjonal-
nego wsparcia dla sztuki scenicznej oraz zmienna sytuacja poli-
tyczna na Półwyspie Apenińskim sprawiały, iż włoscy komedianci,
tak ci z południa, jak i z północy, szukali szczęścia w innych
krajach Europy, gdzie zarabiali zwykle lepiej, cieszyli się także
przywilejami i protekcją, w czym oczywiście pomagały im związki
włoskich dynastii z poszczególnymi dworami, co rzeczowo doku-
mentuje Zaccaria.

Na dalszych stronach Badaczka skrupulatnie śledzi kapryśne
losy teatralnych rodzin włoskich na tle wydarzeń historycznych
tego okresu, przed i w trakcie toczącej się na Półwyspie Apeniń-
skim wojny o sukcesję hiszpańską (1700–1713). Agata Caterina,
córka aktorów z neapolitańskiej rodziny Vitaliani, sceniczna Fla-
minia, za młodu poślubiła aktora Francesca Marię Ballettiego,
przejmując po małżonku nazwisko, a po jego śmierci wyszła za mąż
za Francesca Calderoniego, scenicznego amanta o imieniu Silvio,
razem z którym prowadziła zespół Calderoni-Balletti. Protego-
wani księcia Parmy występowali między innymi w Bolonii i w We-
necji, gdzie ich talent dostrzegł elektor bawarski Maksymilian II
Emanuel, dzięki któremu przez cztery lata grali w monachijskim
Hoftheater (1687–1691). Powróciwszy do Włoch, z trudem radzili
sobie z surowymi normami wprowadzonymi przez legata papie-
ża Innocentego XI w Bolonii, dlatego też szybko przenieśli się do
Ferrary, uzyskali obywatelstwo (por. dok. nr 4, s. 227) i zakupili
dom. Występowali na scenach od Neapolu aż po Wiedeń i Bruk-
selę. Dodatkowo Francesco zajmował się także handlem winem.
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Natomiast kolejny protoplasta, Antonio Riccoboni, nie pocho-
dził z rodziny teatralnej. Swoją karierę rozpoczął jako szarlatan,
a potem przeszedł na służbę księcia Modeny, Franciszka II d’Este,
grając rolę Pantalona między innymi na dworze Jakuba II Stuarta
i jego żony, Marii Beatrice d’Este. W Londynie źle się włoskim
aktorom powodziło, trzeba więc było prosić o wsparcie księcia, co
zresztą czynił tak on, jak i jego żona wielokrotnie, czego dowodzą
przytaczane przez Autorkę źródła archiwalne. Po śmierci księcia,
podczas wojny o sukcesję hiszpańską, Modena, opowiadając się
po stronie Habsburgów, została zajęta przez wojska francuskie.
Zredukowano drastycznie ilość teatrów, a Riccoboni powrócił do
profesji szarlatana. W uznaniu jego zasług książę Reginald przy-
znał mu paszport (por. dok. nr 6, s. 228) i stary aktor około roku
1698 powrócił do rodzinnej Wenecji. Jego pierworodny, Barto-
lomeo, został żołnierzem, drugi zaś, Luigi Andrea, wbrew swej
woli, przymuszony przez ojca, został aktorem w książęcym zespo-
le, co miało gwarantować rodzinie stały dochód, a potem za na-
mową kolegów i z nakazu księcia Modeny w roku 1699 ożenił się
z subretką z zespołu, starszą od siebie Gabrielą Gardellini. Mał-
żeństwo to miało związać kapryśnego aktora z zespołem na stałe,
a zarazem stać się gwarancją moralności. Niestety zakończyło się
szybko — w roku 1702 Gabriela zmarła w połogu (por. dok. nr 7,
s. 228). Luigi, około roku 1696, przeszedł do roli drugiego amanta
o imieniu Federico, a prawdopodobnie dwa lata później debiuto-
wał w głównej roli jako Lelio w zespole kierowanym przez pięk-
ną i utalentowaną Teresę Coronę Costantini, sceniczną Dianę,
z którą jednak aktor nie pozostawał w dobrych kontaktach, czego
dowodzi zachowana w tej sprawie korespondencja. Jego drugą
żoną została Elena Balletti, także figlia d’arte, utalentowana ak-
torka, która stworzyła wraz z mężem udany duet sceniczny. Jej
matka, Giovanna Benozzi, żona aktora Francesca Ballettiego,
pracowała w zespole Balletti-Calderoni jako amantka, występując
między innymi na monachijskim dworze. Potem, w roli subretki
o imieniu Fragoletta (pseudonim sceniczny przejęła od babki
swego męża), pracowała w zespole księcia Ferdynanda Carla
Gonzagi, ciesząc się protekcją tego wielkiego miłośnika opery i in-
nych widowisk teatralnych, przede wszystkim jednak artystek
scenicznych. W tym samym zespole jako Trappola pracował jej
brat, Antonio Benozzi, ojciec Jeanne. Fragoletta potrafiła zaskar-
bić sobie przychylność księcia, a ten, doceniając jej wierną służ-
bę, podarował jej dom w Mantui, w którym prowadziła hotel dla
aktorów, przejęty potem, nie bez prawnych trudności, przez jej
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córkę Elenę i zięcia Luigiego. O bałamutnej Fragolettcie pisał
w swych pamiętnikach Carlo Goldoni, a także — choć zdecydo-
wanie mniej elegancko — Giacomo Casanova.

Tak oto splatają się losy trzech teatralnych rodzin, z których
wywodzą się dwie bohaterki recenzowanej książki — nie tylko
bliskie kuzynki, ale także szwagierki, ponieważ Jeanne wyszła za
mąż za Giuseppe Ballettiego, brata Eleny. Rozdział pierwszy przy-
nosi nam ogromną ilość cennych informacji. Czytelnik, jeśli nie
ma ugruntowanej wiedzy na temat teatru włoskiego, może czuć
się nieco zagubiony w tych skomplikowanych parentelach, szcze-
gółach dotyczących tak codziennego życia aktorów, uwikłanych
często w burzliwe dzieje polityczne, jak i praktyki scenicznej.
Niemniej jednak opisane tu losy familii teatralnych jasno ukazu-
ją, że włoskie zespoły dell’arte oparte były na koligacjach rodzin-
nych, a małżeństwo — często aranżowane — traktowano jako swego
rodzaju gwarancję moralności (choćby i na pokaz), stabilności
i zaangażowania. Działalność teatralna należała do niezwykle ry-
zykownych, a zespoły wiodły wędrowny tryb życia, podróżując od
Neapolu po Londyn i Petersburg. Protekcja władców była pod-
stawą działalności najlepszych komediantów — paszporty, listy
polecające czy interwencje dyplomatyczne pomagały im podróżo-
wać z kraju do kraju, zwalniały z opłat celnych, skracały przy-
musowy okres kwarantanny na granicach, uwalniały z więzień.
Bogaty mecenas wspomagał finansowo i przyznawał na starość
rentę, ale cena do zapłacenia za — często zresztą kapryśną —
łaskę była wysoka. Sponsor ingerował w pracę zespołu, w ob-
sadę ról, zmuszał do wyjazdu, nie pozwalał na zrezygnowanie
z profesji, jednym słowem dysponował do woli swym podopiecz-
nym. W większości do zawodu trafiały dzieci komediantów lub
osoby z zawodów pokrewnych, jak na przykład szarlatani, którzy
odgrywali scenki, a czasem wręcz organizowali krótkie przedsta-
wienia obrazujące zalety różnorodnych specyfików medycznych.
Nie było rzadkością, iż aktorzy — czego dowodzą coraz liczniej-
sze badania — parali się dodatkowymi zajęciami zarobkowymi.
Alternatywne źródła utrzymania miały pomóc w radzeniu sobie
z trudami i niestabilnością zawodu aktorskiego, stąd także taki
duży nacisk kładziono na zakup nieruchomości, stanowiących
gwarancję bezpieczeństwa i ochrony rodziny.

Rozdział drugi nosi znamienny tytuł, po polsku brzmiący
Elena Balletti Riccoboni z Ferrary, żyjąca słynna komediantka,
w Arkadii zwana Mirtinda Parasside, członkini bolońskiej Akade-
mii Difettuosi. W sposób dobitny ukazuje on strategię promocyjną
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aktorki, niewątpliwie zbudowaną na podobieństwo praktyk słyn-
nych poprzedniczek, jak dowodzi Michela Zaccaria. W swoim za-
angażowaniu literackim Balletti nawiązuje do tradycji wielkich
diw teatru włoskiego, takich jak wspomniane już wcześniej
Vincenza Armani, ale przede wszystkim Isabella Andreini, człon-
kini prestiżowych akademii literackich i uznana poetka. Także
współczesny jej Ippolito Pindemonte podkreślał, że Elena „była
drugą Isabellą Andreini”. Podobnie jak i ona, Elena kładła du-
ży nacisk na przynależność do elity intelektualnej. Przytaczane
w książce dokumenty poświadczają, że aktorka pod pseudoni-
mem literackim Mirtinda Parasside należała do rzymskiej Arkadii
(por. dok. nr 20, s. 237), a także i do jej weneckiej kolonii, zwanej
Accademia degli Animosi, która powstała między innymi z inicja-
tywy Apostola Zeno. Oprócz tego od roku 1715 aktorka brała tak-
że udział w działalności bolońskiej Akademii dei Difettuosi (por.
dok. nr 21, s. 238), na której czele stał markiz Giovan Gioseffo
Orsi. Podpisując się, aktorka zawsze dodawała informację o przy-
należności do tych dwóch akademii, co przyczyniało jej splen-
doru nie tyle jako aktorce, ile jako poetce, choć — jak wyjaśnia
Zaccaria — nie wydaje się, aby Balletti posiadała odpowiednie wy-
kształcenie, była raczej samoukiem. Ponadto artystka brała udział
także w przedstawieniach amatorskich oraz w czytaniach pub-
licznych organizowanych przez śmietankę towarzyską. Wysoko
ceniona była przez publiczność, także i tę wykształconą; markiz
Scipione Maffei, należący do Arkadii, podkreślał w swej korespon-
dencji jej niezwykłą „inteligencję i szlachetność obyczajów”, a wie-
lu intelektualistów dedykowało jej miłosne sonety, w których
składali hołd jej urodzie oraz talentowi, podobnie jak to niegdyś
czyniono dla Vincenzy oraz Isabelli (tę ostatnią wysławiali w swych
utworach między innymi Torquato Tasso, Gabriello Chiabrera
i Giovan Battista Marino). Mieszkając w Paryżu, Balletti próbo-
wała utrzymać kontakt z Arkadią, publikując sporadycznie, a także
bywając w paryskim salonie weneckiego ambasadora Vincenza
Barbona Morosininiego; w tym kontekście, jak przypuszcza Autor-
ka, powstał pomysł Lettre à m. l’abbé C*** au sujet de la nouvelle
traduction du poème de la Jérusalem délivrée du Tasse.

Zdaniem Badaczki, pod względem aspiracji literackich Balletti
z pewnością cieszyła się wsparciem męża, z którym dzieliła ambicje
zreformowania repertuaru teatru zawodowego. Dla swej inicjaty-
wy znaleźli ważnego sprzymierzeńca, markiza Scipiona Maffeiego,
którego poznali z pewnością przed rokiem 1710. On to jako na-
jemca werońskiej Areny zaangażował ich do swojego projektu
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wystawienia szesnastowiecznych utworów włoskich oraz nowej
dramaturgii promowanej przez Arkadię. Pierwszym tytułem była
Sofonisba Giangiorgia Trissina, zagrana w 1710 roku w Vincenzy.
Kolejnymi premierami zaś były: wystawione w 1711 współczesne
Ifigenia in Tauris oraz La Rachele Pier Jacopa Martellego, zreali-
zowany w 1712 renesansowy Oreste Giovanniego Rucellaia, a rok
później Merope Maffeiego. Wersje sceniczne renesansowych tra-
gedii odbiegały znacząco od oryginałów — dostosowane zostały
do wymogów ówczesnej publiczności (skrócono monologi, złago-
dzono dramatyczny wydźwięk finałów, zredukowano ilość posta-
ci, wprowadzono podział na akty, wyeliminowano chór, a przede
wszystkim uproszczono język), zaś zmiany, dokonywane prawdo-
podobnie przez Lelia, autoryzował sam Maffei. Przedstawienia
w Vincenzy oraz w Weronie odbywały się pod patronatem mar-
kiza Orsiego, mogły więc liczyć na elitarną widownię oraz do-
bre recenzje, między innymi w „Giornale de’Letterati d’Italia”.
Melodramatyczne w swym wydźwięku spektakle odniosły suk-
ces, a zespół włączył je do swojego repertuaru, choć nie zarabiał na
nich tak dobrze jak na tradycyjnych scenariuszach dell’arte czy
na popularnych przeróbkach tragedii francuskich (np. Nicomède
Pierre’a Corneille’a, a także Athalie, Britannico i Andromaca Jeana
Racine’a; tę ostatnią wystawiono po włosku w marcu 1725 w pa-
ryskim Hôtel de Bourgogne) i komedii hiszpańskich. Riccoboni
reperował budżet swojego zespołu także inscenizacjami scenicz-
nymi librett, bez muzyki, wykorzystując wielką popularność ta-
kich tytułów jak Artaserse, Sesostri Re d’Egitto czy Griselda (grana
z powodzeniem także i w Paryżu).

Największym jednak sukcesem tego niezwykłego aliansu ak-
torów i intelektualistów arkadyjskich była Merope markiza Maf-
feiego, znana dobrze aktorom z wersji operowej Apostola Zena.
Wystawiono ją po raz pierwszy 12 czerwca 1713 roku w Modenie
w obecności całego dworu, we wrześniu powtórzona została z suk-
cesem w weneckim teatrze San Salvador; zaproponowano ją tak-
że w maju 1717 roku w Paryżu, tam jednak się nie spodobała.
Mocną stroną tekstu była heroiczna tytułowa bohaterka, „matka
czuła i przepełniona bólem”, a rolę tę autor napisał specjalnie
dla swojej ulubionej aktorki, Eleny, która zgodnie z ówczesnym
stylem gry, nieco jeszcze barokowym, lawirowała między porusza-
jącym patetyzmem mater dolorosa a szaleństwem, a jak wiemy,
sceny obłędu należały do kanonicznych wręcz popisów pierwszych
aktorek dell’arte (Marina Antonazzoni, Isabella Andreini, Orsola
Cecchini, Virginia Ramponi). Pomimo dobrego przyjęcia tragedii,
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nie gwarantowała ona tak wysokich wpływów do kasy jak trady-
cyjny repertuar, co poróżniło markiza z zespołem.

Nie znamy początków kariery teatralnej Eleny Balletti. Imię
sceniczne, jak już widzieliśmy, przejęła po swej babce i prababce,
co miało gwarantować kontynuację co najmniej dwupokolenio-
wej tradycji scenicznej i stanowić rękojmię jakości. Jak przypusz-
cza Zaccaria, prawdopodobnie początkowo grała w tym samym
zespole co matka, a w roku 1705, dzięki układowi teatralnemu
Vendraminów i Grimanich, właścicieli weneckich sal teatralnych,
zespoły połączyły swe siły, dlatego też Luigi Riccoboni i Elena za-
częli pracować razem. Małżeństwo to gwarantowało młodej aktorce
wysoką pozycję w zespole — jako pierwsza aktorka partnero-
wała ona mężowi w głównych rolach. Benozzi, prawdopodobnie
ze względów finansowych, nie wyraziła zgody na ślub swej córki
z Luigim, dlatego też Gaetano Sacco, sceniczny Truffaldino, wraz
dwoma innymi aktorami, Antoniem Pillottim oraz Riccobonim
seniorem, poświadczyli za młodziutką aktorkę (por. dok. nr 9,
s. 229–231), która w roku 1706 wyszła za mąż za Luigiego — bez
żadnego posagu, ale przy wsparciu finansowym księcia Mantui,
Ferdynanda Karola Gonzagi. Małżonkowie grali dla weneckich
teatrów aż do roku 1716, kiedy to — po fiasku komedii Ariosta —
przyjęli zaproszenie regenta Francji, który poprzez Antonia
Farnese, brata księcia Parmy, zaangażował ich do nowego Théâtre
Italien. W 1729 roku Elena wraz z mężem i synem otrzymali od
króla Ludwika XV rentę, dzięki której mogli zrezygnować z pra-
cy na scenie. Dwa lata później Elena powróciła do teatru w roli
subretki o imieniu Violetta. Z zawodu odeszła definitywnie w ro-
ku 1752 (por. dok. nr 27, s. 241–242). Rok później straciła męża,
ale nie wiadomo, co w tym czasie robiła. Zmarła w roku 1771.

W repertuarze poważnym Balletti specjalizowała się w rolach
szlachetnych dam, mściwych królowych i zazdrosnych autorytar-
nych żon, co tworzy dość typowe emploi pierwszej aktorki, grają-
cej zwykle role o silnym zabarwieniu dramatyczno-patetycznym.
Jak dowodzi Zaccaria, w postaciach granych przez Elenę w ko-
mediach odnaleźć można wiele odniesień i aluzji do jej wyglądu
i charakteru, a czasem nawet i biografii. Przypomnijmy, że jest to
charakterystyczne dla utworów pisanych z myślą o konkretnych
wykonawcach lub powstałych na podstawie scenariuszy, które
aktorzy każdorazowo dopełniali. Autor, często aktor-autor, wpi-
sywał w tekst specyficzne umiejętności wykonawców (śpiew,
taniec, umiejętności mimiczne czy akrobatyczne), ale także sym-
patie i animozje między aktorami, aluzje do ich życia prywatnego
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czy wyglądu fizycznego. I tak, zdaniem Badaczki, wysoka i bar-
dzo smukła sylwetka Flaminii predestynowała ją do ról en travesti
(np. L’amour précepteur Thomasa-Simona Gueullette’a, Prigione
d’amore Sforzy Oddiego czy Le Faucon et les oies de Boccace
Delisle’a); często grała zdecydowane i dumne kobiety, porywcze,
raczej antypatyczne (np. La Dame amoureuse par envie, L’Amante
difficile, La Double Inconstance, La Femme jalouse, La Dame
amoureuse par envie, La Fille désobéissante). Czy taka rzeczy-
wiście była Balletti, czy tylko tak ją postrzegano, nie da się dziś
stwierdzić. Nie ulega jednak wątpliwości, że powszechnie — tak
samo robimy i dziś — utożsamiano emploi sceniczne aktorów,
zwłaszcza aktorek, z ich charakterem. Trzeba jednak mieć na uwa-
dze, że teatr dell’arte opierał się na opozycji ról — pierwsza aktor-
ka zwyczajowo grała role dominujące, pełne namiętności, emocji,
często sprzecznych, które pozwalały jej zademonstrować na sce-
nie wachlarz swoich umiejętności, od lirycznych wyznań po sceny
szaleństwa. W wielu utworach granych przez Elenę wykorzysty-
wano jej talent taneczny, a także zdolności metamorficzne (liczne
przebieranki), typowe dla pierwszych aktorek. Współcześni, ale
tylko we Francji, określali jej głos mianem ostrego i drażniącego;
zarzucano jej także, że mówi zbyt szybko. W odpowiedzi na te za-
rzuty powstał scenariusz L’Impatient, gdzie Flaminia wypowiada
swoje kwestie bardzo wolno. Widać więc wyraźnie, że — w tra-
dycyjny dla włoskiego teatru sposób — starano się wykorzystać
tak umiejętności, jak i słabości wykonawcy, tworząc w ten spo-
sób warstwę aluzyjną, która pomagała zacieśnić więź z widzem.
We Włoszech natomiast, jak podkreśla Zaccaria, chwalono jej
zdolności improwizacji i znakomitą pamięć (cytowała z pamięci
poematy Ariosta i Tassa), dobrze umiała także mówić wierszem,
choć we Francji pewnie te umiejętności nie były jej potrzebne.

W trzecim rozdziale śledzimy życie i karierę córki włoskich
komediantów, Antonia Benozziego oraz Clary Mascara, Jeanne
Rose Guyonne Benozzi, urodzonej w roku 1701, której chrzest-
nymi byli zamożni notable Tuluzy. Jak pamiętamy, także i dzieci
Isabelli i Francesca Andreinich czy liczne potomstwo pierwszego
Arlekina, Tristana Martinellego, do chrztu (często per procura)
trzymały ważne osobistości, co gwarantowało aktorom wsparcie
i protekcję, ale niewątpliwie także i prestiż. Być może, jak pisze
Autorka, obecność aktorów włoskich w tym mieście związana była
z otwarciem po remoncie tamtejszego teatru zwanego „Kwaterą
za Skuda”, uczęszczanego przez śmietankę towarzyską Tuluzy.
W okresie tym, co poświadczają dokumenty, gościł tam zespół
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włoskich aktorów, w większości tych z Ancien Théâtre Italien, kie-
rowany przez Giuseppe Tortoritiego, w którym jednym z członków
był Antonio Benozzi, grający rolę służącego o imieniu Trappola,
oraz jego żona Clara Mascara, sceniczna subretka. Nic nie wia-
domo o karierze Jeanne Benozzi przed rokiem 1716, kiedy to przy-
była do Paryża. Zaccaria przypuszcza, że młodziutka aktorka
zdobyła doświadczenie teatralne we Włoszech — być może nawet
pod okiem doświadczonej kuzynki, Eleny — lub na prowincji
francuskiej, ponieważ zaraz po przybyciu do Paryża objęła rolę
drugiej amantki w zespole regenta, używając imienia Silvia, zapo-
życzonego prawdopodobnie z dramatu pasterskiego Tassa. Aktorka
zawsze wspomagała swoją rodzinę, tak rodziców, jak i rodzeństwo:
starszego brata, Bonaventurę, scenicznego Doktora, oraz siostrę
Marię, która pomagała jej w prowadzeniu domu. Latem 1720 ro-
ku Jeanne wyszła za mąż za aktora, bliskiego kuzyna, Giuseppe
Ballettiego, brata pierwszej aktorki, Eleny. Zarówno primadonna
jak i jej mąż, Luigi, byli świadkami na ślubie. Małżeństwo było
burzliwe: on trwonił majątek, a ona ciężko pracowała i utrzymy-
wała czwórkę dzieci (wszystkie związały swą przyszłość zawodową
ze sceną). W końcu aktorka w 1733 roku wystąpiła o rozdzielność
majątkową (por. dok. nr 24 s. 239–240). Silvia osiągnęła sukces,
mieszkała w wygodnym apartamencie urządzonym z wielkim
szykiem, przyjmowała gości, zabawiając ich muzyką (ona sama
grała na gitarze, córka na klawicymbale, brat na skrzypcach) oraz
konwersacją, a jej biblioteka — jak podkreśla Zaccaria — liczyła
ponad dwieście pięćdziesiąt tytułów, wśród których znajdowały
się kompletne wydania Corneille’a, Moliera, Dancourta, a także
Orland szalony Ariosta i trzytomowe oprawione w skórę Caractères
de Théophraste. Posiadała także instrumenty muzyczne, dużą ko-
lekcję partytur, imponującą garderobę pełną kostiumów teatral-
nych oraz świecidełka, które przekazała potem córce w testamencie
(por. dok. nr 31, s. 254–270).

Kariera Benozzi ściśle wiąże się z Nouveau Théâtre Italien,
który powołano do życia w roku 1716. Dlatego też Badaczka je-
den z podrozdziałów poświęca właśnie omówieniu początków tego
teatru, którego podwaliny stworzył zespół Luigiego Riccoboniego,
odpowiednio dobrany przez Antonia Farnese z Parmy na prośbę
kuzyna, regenta Francji, Filipa Orleańskiego. W skład zespołu,
który przybył do Paryża, wchodzili: Luigi Riccoboni (Lelio), Elena
Balletti (Flaminia), Tommaso Antonio Visentini (Arlekin) i jego
żona, Margherita Rusca (subretka o imieniu Violetta), Pietro
Alborghetti (Pantalone), Francesco Materazzi (Doktor), Giacomo
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Raguzzini (Scaramuccia), Giovanni Bissoni (Scapino), Ursula
Astori (śpiewaczka). Włoscy aktorzy pojawili się w stolicy fran-
cuskiej po dziewiętnastu latach nieobecności, trwającej od roku
1697, kiedy to z rozkazu króla Ludwika XIV zostali wypędzeni
z Paryża. Nadzorcą nowego Théâtre Italien został początkowo
Giovanni Battista Costantini, mianowany przez Charlesa Hilaire’a
Rouillé du Coudré wbrew woli Riccoboniego, który wyraźnie
zastrzegał przed przyjazdem, że nie chce pracować z nikim z tej
teatralnej rodziny. Costantini po trzech tygodniach został odwoła-
ny ze stanowiska ze względu na niedotrzymanie terminów przy-
gotowania sceny. Aktorzy zajęli najstarszą paryską salę teatralną,
Hôtel de Bourgogne, ale z powodu przedłużającego się remontu
inauguracja 18 maja 1716 roku odbyła się w Palais-Royal, zaj-
mowanym niegdyś przez Moliera. Na debiut wybrano komedię
L’inganno fortunato, rozreklamowaną pod francuskim tytułem
L’Heureuse surprise, inspirowaną sztuką hiszpańską przetłuma-
czoną na francuski przez pierwszą aktorkę Ancien Théâtre Italien,
Brigidę Bianchi, i opublikowaną w 1659, co — zdaniem Badacz-
ki — miało nawiązywać do tradycji włoskiego teatru w Paryżu.
Spektakl został dobrze przyjęty, chwalono aktorów, a zwłaszcza
Tommasa Antonia Visentiniego, zwanego Thomassin, grającego
rolę Arlekina, który szybko stał się ulubieńcem paryskiej publicz-
ności. Pierwszego czerwca 1716 roku odbyła się oficjalna inaugu-
racja Hôtel de Bourgogne, a na plakacie zapowiedziano La Finta
Pazza, adaptację starego scenariusza, która nie wzbudziła więk-
szego zainteresowania. Przedstawienie z kanoniczną sceną sza-
leństwa głównej aktorki miało być może nawiązać, jak zauważa
Autorka, do scenariusza Flaminia Scali i słynnej Isabelli Andreini,
która także występowała na tej scenie.

Od swego debiutu w 1716 roku Jeanne Benozzi przypadła do
gustu widzom francuskim, grając, jak podkreśla Badaczka, role
prostych i niewinnych młodych panien. W momencie swego pa-
ryskiego debiutu Silvia miała zaledwie piętnaście lat, a jej kuzyn-
ka, primadonna zespołu, trzydzieści. Jej emploi wydaje się więc
naturalnie pasować do jej wieku. Chwalono ją za energię i żywość
wykonania, choć dostrzegano brak doświadczenia. Podkreślano
także, że ruchem i gestem potrafiła powiedzieć więcej niż słowa-
mi. Strategia elokwencji gestu, związana z pewnością ze specyficz-
nymi umiejętnościami tanecznymi aktorki, to wynik świadomego
wyboru dyrektora zespołu, przygotowującego repertuar dla wi-
downi, która nie znała języka włoskiego. Już rok od inauguracji,
jak dowodzi Zaccaria, Théâtre Italien zaczął odnotowywać spadek
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sprzedaży biletów i stąd narodził się pomysł wprowadzenia reper-
tuaru w języku francuskim. Stawiano także na umiejętności mu-
zyczne, wokalne oraz pantomimiczne komediantów. Nie wszyscy
aktorzy radzili sobie jednak z francuskim, więc by temu zaradzić,
zatrudniono między innymi syna słynnego Dominique’a, Pierre-
-Françoisa Biancolellego, scenicznego Trivellina, płynnie mówią-
cego w tym języku; coraz lepiej radziła sobie także i Benozzi. To
przesądziło o sukcesie tej młodej, zaledwie piętnastoletniej aktor-
ki, ale skonfliktowało ją z czternaście lat starszą kuzynką, prima-
donną zespołu. Rywalizacja ta, podsycana przez prasę, skrzętnie
wykorzystywana była także przy obsadzie ról. Wpisywanie dyna-
miki interpersonalnej zespołu do tekstu, przenikanie się teatru
i życia, to tradycyjny element teatru dell’arte, który zwykle przy-
nosił znakomite rezultaty na scenie. Giovan Battista Andreini,
pisząc L’Amornello specchio (1622), wariant mitu o Narcyzie, w któ-
rym dwie młode kobiety patrząc w taflę wody widzą swe odbicia
i zakochują się w sobie wzajemnie, odrzucając zaloty mężczyzn,
w dwóch głównych rolach żeńskich obsadził swoją żonę, Virginię
Ramponi, oraz kochankę, Virginię Rotari. Carlo Goldoni, pisząc
La sposa persiana (1753), wykorzystał konflikt między pierwszą
aktorką, Teresą Gandini, a drugą, Cateriną Bresciani, a rywali-
zacja o serce niezdecydowanego Tamasa była tak przekonująca,
że spektakl ten stał się największym sukcesem scenicznym we-
neckiego komediopisarza. Oprócz ambicji, prestiżu, zarobków czy
innych kwestii natury osobistej rywalizacja między pierwszą a dru-
gą aktorką odzwierciedlała przede wszystkim konflikt pokoleń,
reprezentujących odmienną stylistykę. I z tej perspektywy należy
postrzegać opozycje ról Flaminii oraz Jeanne. Może nieco uprasz-
czając, można by powiedzieć, że silnej i zdecydowanej osobowości
doświadczonej primadonny, aktorki wyrazistej, nieco barokowo
afektowanej, przeciwstawia się subtelna i delikatna, pełna mło-
dzieńczego wdzięku Silvia, która doskonale uosabia owo „je ne
sais quoi” typowe dla jej czasów.

Pierwszym spektaklem niemal całkowicie zagranym po fran-
cusku była wystawiona na otwarcie sezonu w roku 1718 meta-
teatralna komedia Le Naufrage au Port-à-l’Anglais ou les nouvelles
débarquées Jacquesa Autreau, opowiadająca historię zespołu
aktorów dopiero co przybyłych do Francji. I znów włoski zespół,
pragnąc zaskarbić sobie przychylność widzów, splata fikcję z rze-
czywistością. Coraz częściej sięgano także po parodie cieszących
się popularnością francuskich tytułów teatralnych. Spektakle te
miały wstawki muzyczne i baletowe, w których swym kunsztem
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tanecznym i wokalnym Silvia zdobywała coraz większą sławę.
W opozycji do starszej kuzynki grała zwykle role młodych naiw-
nych dziewcząt odkrywających uroki miłości (Les amants ignorants
Jacquesa Autreau, Les amants réunis Beauchampsa, La veuve
coquette Desportesa, Le faucon Delisle’a) lub kapryśnych kokie-
tek (Le capricieuse Jolly’ego, Le portrait Beauchampsa). Bardzo po-
pularne były także jej pełne czułości duety ze „sfrancuszczonym”
Arlekinem. Duże zróżnicowanie ról z pewnością, jak zauważa
Badaczka, ukształtowało jej technikę aktorską. Publiczność przy-
chodziła, aby zobaczyć swoją ulubienicę, komediopisarze pisali
role specjalnie z myślą o niej, ona zaś chętnie współpracowała
i służyła im radami. Tak też było i w przypadku Marivaux, jak
głosi przytoczona przez Badaczkę anegdota. Autor francuski
sprawnie wykorzystywał temperamenty sceniczne oraz umiejęt-
ności swoich wykonawców, w tym przede wszystkim Benozzi.
W 1720 Arlequin poli par l’Amour, komedia z intermediami wokal-
no-choreograficznymi, dopasowana więc do typowego repertuaru
włoskiego teatru, pokazuje stylizację Arlekina, delikatnego i czułe-
go, podobnego do tego z wcześniejszej sztuki Les amants ignorants
Jacquesa Autreau, w duecie z naiwną i młodą Silvią. A kolejny
tekst napisany dla włoskich aktorów, La surprise de l’amour, wy-
stawiony w 1722 roku, doskonale dowodzi, jak Marivaux dostoso-
wuje role do wykonawców, do stylistyki teatru włoskiego, a także
jak boryka się z dystrybucją ról kobiecych. W sztuce tej Jeanne
gra główną rolę amantki, Elena zaś obsadzona jest jako Colombi-
na, ale wraz z Arlekinem zdecydowanie dominuje na scenie ja-
ko pomysłodawczyni intrygi miłosnej. Pomimo wielu sukcesów,
z nieznanych przyczyn, w 1726 roku współpraca Marivaux z ze-
społem włoskim urwała się. Komentatorzy pisali o kłótni z Leliem
i Flaminią. Być może taki właśnie był powód, skoro Marivaux
powrócił do teatru włoskiego, kiedy Riccoboni postanowił wyco-
fać się z zawodu. Na otwarcie sezonu 1729 roku, pierwszego bez
Riccobonich, Silvia zabrała głos jako rzecznik zespołu, zachęca-
jąc kobiety do niezależności w działaniu i myśleniu. W kolejnych
latach kontynuowała z sukcesem karierę, powtarzając kolejne
role naiwnych, kapryśnych lub kokieteryjnych kobiet, doskona-
le uosabiając owo „je ne sais quoi”, które tak bardzo przypadło
do gustu francuskiej publiczności. W latach 1749–1758 Jeanne
zaczęła grać role matek, a pierwszą aktorką zespołu została
Justine Favart.

Dzięki żmudnej pracy w archiwach włoskich i francuskich,
sięgając często do niepublikowanych wcześniej źródeł, Michela
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S. Ferrone, Metoda kompozycyjna komedii dell’arte, przekł. J. Dygul, [w:] Teatr3

dell’arte, red. D. Sosnowska, Warszawa 2016, s. 175.

Ibid.4

Zaccaria rekonstruuje biografie obu aktorek, kładąc nacisk przede
wszystkim na materialną historię teatru, rekonstrukcję techniki
aktorskiej oraz analizę wybranych utworów w poszukiwaniu per-
formatywnych śladów obu artystek. Te zakreślone na stronach
publikacji dwie tak różne biografie artystyczne, odmienne tempe-
ramenty sceniczne, nie dają nam wyczerpującego obrazu reper-
tuaru obu aktorek, bo nie taki był cel Badaczki, ale doskonale
ilustrują dzieje włoskich komediantów w Europie. Przede wszyst-
kim zaś ukazują ewolucję postaci dell’arte, często — wręcz para-
doksalnie — określanych mianem typów stałych, które jednak —
jak dowodzi także i recenzowana książka — podlegały dynamice we-
wnętrznych sprzeczności, powstałych z konfrontacji „tradycyjnych
schematów z modelami ekspresji aktorów nowego pokolenia” .3

Mamy zatem z jednej strony konwencjonalny system ról, organi-
zujący dramaturgię dell’arte, a z drugiej indywidualność aktora,
czasem także i autora piszącego dla określonych wykonawców
role „szyte” na ich miarę. Z tego zderzenia powstawały „nowe i do
tej pory niespotykane energie twórcze”  i ta zmienność w ramach4

ustalonej — lecz wciąż aktualizowanej — konwencji, nigdy wbrew,
zawsze w zgodzie, zwłaszcza z oczekiwaniami widzów, przesądza-
ła o niezwykłej witalności komedii dell’arte.

Jolanta Dygul     
(Uniwersytet Warszawski)
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Mozaikowy portret sławy — niezwykłe kobiety
XVIII wieku

Rec.: Słynne kobiety w Rzeczypospolitej XVIII wieku, red.
Agata Roćko, Magdalena Górska, Muzeum Pałacu Króla Jana III
w Wilanowie, Warszawa 2017, 471 s., seria „Silva Rerum”

Historia europejskiej polityki, kultury czy nauki postrzegana
była długo jako suma dokonań mężczyzn, w której z rzadka zau-
ważano kobiety, również te, które wybijały się na niepodległość,
czyli wychodziły z przypisanych im od wieków ról żon i matek. Tę
tezę bez trudu można udowodnić, śledząc dzieje poszczególnych
nacji czy odwołując się do zbiorowej pamięci danej społeczności.
Bardzo wielu współczesnych, nawet wykształconych ludzi miało-
by spory problem z wymienieniem słynnych postaci kobiecych
ważnych dla losów ich państwa, a tym bardziej historii powszech-
nej. Znana scena z Seksmisji Juliusza Machulskiego, w której
poszukiwanie wybitnych reprezentantek płci pięknej kończy się
stwierdzeniem, że przecież „Kopernik była kobietą”, jest w tym
kontekście wielce wymowna.

Przekonywanie, że taki obraz rzeczywistości to wynik celowego
zafałszowywania i swoistej zmowy niechętnych kobietom histo-
ryków, wydaje się działaniem w dużej mierze skazanym na nie-
powodzenie, gdyż trudno zaprzeczyć, iż przez wieki na różnych
polach działania dominowali mężczyźni. Choć o przyczynach tego
stanu rzeczy napisano już wiele, to nadal można dociekać, w czym
leżały źródła tej nierówności płci oraz jakie niosły konsekwencje.
Nie negując sensowności tak ukierunkowanych badań, warto do-
ceniać wszystkie naukowe inicjatywy, które służą niuansowaniu
i wzbogacaniu obrazu dziejów, aby z cienia czy drugiego planu
wyłoniły się kobiety stanowiące, jak się niejednokrotnie okazuje,
nie tylko tło dla męskich poczynań. Świadectwem takiej inicja-
tywy jest tom Słynne kobiety w Rzeczypospolitej XVIII wieku pod
redakcją Agaty Roćko i Magdaleny Górskiej, będący pokłosiem
konferencji zorganizowanej w październiku 2015 roku przez Pra-
cownię Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich PAN,
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Zob. E. Aleksandrowska, O Barbarze Sanguszkowej, jej literackim salonie i nie-1

znanej twórczości poetyckiej, [w:] Kultura literacka połowy XVIII wieku w Polsce.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (wydawcę książki) oraz
Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym.

Tom zawiera dwadzieścia trzy artykuły charakteryzujące ko-
biety aktywne w XVIII stuleciu, które zdaniem autorów tekstów
z różnych powodów i w różnym stopniu zasłużyły na miano słyn-
nych. Badacze przybliżyli tu nie tylko postacie, które na stałe
zagościły w świadomości późniejszych pokoleń, ale także te, które
historia potraktowała mniej łaskawie, choć były osobowościami
równie barwnymi i godnymi wspomnienia. Dobór zaprezentowa-
nych sylwetek pozwolił stworzyć interesującą panoramę kobiecej
sławy, którą, jak zauważają redaktorki, budowano „w panegi-
rykach, wierszach, dekoracjach okazjonalnych, pamiątkowych
inskrypcjach i portretach, w artykułach prasowych i rękopiśmien-
nych gazetach”, a w przypadku, gdy była to zła sława, bo i o takiej
warto pamiętać, „w satyrach i paszkwilach” (s. 12).

Z refleksji syntetyzująco-problematyzującej wyrosła kompo-
zycja tomu, który redaktorki podzieliły na cztery części dotyczące
kolejno kobiet słynnych: „z urodzenia i zamążpójścia”, „w salonie
i gabinecie”, „z polityki i finansów” oraz „z krytyki i legendy”. Choć
można dyskutować nad przyporządkowaniem tej czy innej postaci
do danego rozdziału, gdyż niektóre z nich często trudno jedno-
znacznie zaszufladkować, to jednak sama inicjatywa dokonania
przejrzystego podziału książki wydaje się słuszna. Uwypukla to bo-
wiem refleksję nad uwarunkowaniami kobiecej sławy w epokach
dawnych. Taka kompozycja wynika z próby odpowiedzi na po-
stawione przez redaktorki pytanie: „jak prezentowała się kobieca
sława, zanim epoka rozbiorów wyznaczyła paniom godną pozycję
matek-Polek i Spartanek?” (s. 13). Jest to zatem pytanie o to, w ja-
ki sposób kobieta mogła zaznaczyć swą obecność w zbiorowej
świadomości w czasach, gdy jej funkcjonowanie i aktywność tra-
dycyjnie ograniczano zazwyczaj do sfery prywatnej.

Charakterystykę poszczególnych sylwetek rozpoczynają roz-
ważania wstępne, osadzające kobiety w kontekście małżeńsko-
-rodzinnym, wyznaczanym przez dawne obyczaje, które niewiastę
postrzegały przede wszystkim jako czyjąś żonę, córkę bądź matkę.
Przykłady można mnożyć nawet w przypadku niewiast, które za-
znaczyły się w naszej historii cenną aktywnością. Znamienny jest
tu m.in. casus Barbary z Duninów Sanguszkowej, gospodyni jed-
nego z pierwszych salonów towarzyskich XVIII stulecia, pisarki
i mecenaski kultury , która co prawda nie stała się bohaterką1
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Studia i szkice, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1992, s. 113–145; A. Jakubosz-
czak, Sarmacka dama. Barbara Sanguszkowa (1718–1791) i jej salon towarzyski,
Poznań 2008.

Zob. I. Maciejewska, Za cóż chwalić niewiastę? Ewolucja konwencji panegi-2

rycznej w ramie wydawniczej edycji czasów saskich, [w:] Panegiryk jako element
życia literackiego doby staropolskiej i oświeceniowej, red. M. Sulejewicz-Nowicka,
Z. Gruszka, wstęp M. Wichowa, Łódź 2013, s. 220.

Zob. K. Targosz, Sawantki w Polsce XVII w. Aspiracje intelektualne kobiet ze3

środowisk dworskich, Kraków 1997.

Zob. J. Partyka, „Żona wyćwiczona”. Kobieta pisząca w kulturze XVI i XVII wie-4

ku, Warszawa 2004.

żadnego ze szkiców zamieszczonych w tomie, ale pojawia się
kilkakrotnie na jego kartach. Kiedy w 1741 roku Jakub Kazi-
mierz Rubinkowski dedykował jej romans Historyja o Chryzeidzie
i Arymancie (będący przekładem z francuskiego autorstwa jego
syna Jana Karola), uwypuklał przede wszystkim pozycję adresat-
ki należną jej za sprawą godności sprawowanych przez męskich
przodków i kuzynów Duninówny, tudzież członków rodu, z którym
poprzez małżeństwo się związała .2

Pierwszą bohaterką części otwierającej tom jest Konstancja
z Potockich Szczukowa, żyjąca na przełomie XVII i XVIII stulecia.
Ten czas rozpoczyna okres „gwałtownego wzrostu aktywności pub-
licznej kobiet” (s. 23), co potwierdzają zarówno ustalenia Autorki
artykułu, Bożeny Popiołek, jak i wielu innych badaczy z ostat-
nich lat. Ta zmiana była m.in. efektem oddziaływania dworu kró-
lewskiego z czasów dwóch Francuzek: Marii Ludwiki Gonzagi,
żony Jana Kazimierza, oraz Marii Kazimiery d’Arquien, małżon-
ki Jana III, o których wpływach pisały m.in. Karolina Targosz3

i Joanna Partyka . Konstancja z Potockich, wychowana na dwo-4

rze Marysieńki, przez wiele lat pozostawała w bliskich relacjach
zarówno z królową, jak i jej dziećmi. Małżeństwo ze Stanisławem
Antonim Szczuką większy prestiż przynosiło panu młodemu, któ-
ry wiązał się poprzez ten mariaż ze znanym i zasobnym rodem.
Jak wnioskuje Popiołek na podstawie przebadanej korespon-
dencji wspomnianej pary, stworzyli oni zgodny i wspierający się
związek, w którym pani Konstancja nie była jedynie żoną swego
męża. To przykład kobiety-partnerki współdziałającej z małżon-
kiem na wszystkich polach, także w celu utrzymania wspólnie
budowanej pozycji. Echem odbijały się zwłaszcza spory sądowe
z inną, znacznie bardziej wpływową i potężną kobietą tego okre-
su — Elżbietą z Lubomirskich Sieniawską. Szczukowie, jak więk-
szość ówczesnej magnaterii, umiejętnie lawirowali w trudnych
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Autorka zaznacza, że ostro krytykował ten mariaż zwłaszcza Michał Kazi-5

mierz, ale o równie negatywnym stosunku Hieronima Floriana świadczą moc-
no uszczypliwe uwagi zawarte w jego diariuszu. Zob. H. R. Radziwiłł, Diariusze
i pisma różne, oprac. i wstęp M. Brzezinowa, Warszawa 1998, s. 58.

politycznie czasach, rozdartych między wpływy Augusta II i Stani-
sława Leszczyńskiego. Po śmierci męża zaradna wdowa musiała
zaspokajać oczekiwania skupionej wokół jej domu klienteli i naj-
prawdopodobniej czyniła to dość skutecznie, zdobywając renomę
nie tylko wśród drobnej szlachty, ale i kobiet zamożnych, o czym
świadczą przeanalizowane przez Popiołek źródła. Sławę, o ile nie jest
to jednak określenie na wyrost, zyskała więc u sobie współczes-
nych jako osoba publicznego zaufania, umiejętnie wspomagająca
osoby z jej otoczenia dzięki swemu doświadczeniu, znajomościom
i pozycji, a także niewątpliwej inteligencji.

Reprezentantce równie znaczącego jak Potoccy rodu poświęciła
swój artykuł Agnieszka Słaby, charakteryzując karierę Tekli Róży
Radziwiłłówny u boku jej kolejnych mężów, a zwłaszcza pierwszego
z nich, królewskiego ministra, feldmarszałka Jakuba Flemminga.
Jak zauważa Słaby, to właśnie pierwszy związek „w dużej mierze
określił przyszłość Radziwiłłówny” (s. 43), która wraz z małżonkiem
znalazła się na drezdeńskim dworze, gdzie szybko nauczyła się
brylować wśród tamtejszej elity. Ten świetny debiut odbił się głoś-
nym echem w kraju, choć — zdaniem Autorki artykułu — był
on niewątpliwie pochodną pozycji jej męża u boku króla. W War-
szawie Flemmingowa umiała podtrzymać dobrą passę, a jej dom
stał się centrum życia towarzyskiego m.in. za sprawą różnych uro-
czystości, na których gościem był też August II. Lata spędzone
z najważniejszym w państwie ministrem wykształciły w jego żo-
nie „umiejętność rozgrywania politycznych spraw na najwyższym
szczeblu”, co z kolei „rozbudziło aspiracje czynnego uczestnictwa
w sprawach publicznych” (s. 56). Te cechy przyczyniły się do kry-
tyki poczynań Tekli Róży, wyrażanej w krążących po kraju sa-
tyrach i paszkwilach, w których zarzucano jej zbytni wpływ na
działania drugiego męża, Wiśniowieckiego. Przejawem wybicia się
energicznej niewiasty na niepodległość zdaniem Agnieszki Słaby
było też jej ostatnie małżeństwo z Sapiehą — zawarte wbrew woli
braci Tekli .5

Kolejne studium poświęcone zostało Zofii Marii z Sieniaw-
skich — p.v. Denhoffowej, s.v. Czartoryskiej, jedynej córce Elżbiety
Sieniawskiej. Jego Autorka — Urszula Kicińska — podjęła próbę
przybliżenia owej postaci, zastanawiając się nad tym, czy i dla-
czego żyła ona w cieniu swej słynnej matki oraz drugiego męża,
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Zob. J. Maciejewska, op. cit., s. 224–226.6

Zob. K. Stasiewicz, Elżbieta Drużbacka — najwybitniejsza poetka czasów7

saskich, Olsztyn 1992, s. 15–16.

Augusta Aleksandra Czartoryskiego, mimo że od dziecka przeja-
wiała duże zdolności intelektualne, rozwijane przez staranne, choć
domowe, wykształcenie. Artykuł zamyka stwierdzenie, że badania
na obecnym etapie nie pozwalają jednoznacznie odpowiedzieć na
te pytania, mimo że Maria Zofia miała zadatki na kobietę wybit-
ną i nauczyła się wiele, naśladując swą rodzicielkę. Trudno chy-
ba w związku z tym uznać ją jednoznacznie za słynną, choć do
grona takich właśnie postaci Autorka w kategorycznym stwier-
dzeniu zawartym na początku swego artykułu panią Sieniawską
zaliczyła. Gdyby przyjąć tę deklarację za pewnik, nie do końca uza-
sadnione byłyby wątpliwości wyrażone w podsumowaniu rozwa-
żań o Zofii Marii.

Pojawia się tu po raz kolejny pytanie ważne dla całego tomu:
co to znaczy być słynną kobietą? Czy ważny jest rozgłos w czasach
współczesnych danej postaci, czy też to, jak była postrzegana przez
późniejsze pokolenia i na ile trwała była pamięć o niej? Czy wy-
starczającą miarą są na przykład dawne anonse prasowe komen-
tujące wydarzenia z życia osiemnastowiecznej magnaterii? Tych
wszak nie brakowało. Tym bardziej trudno wyrokować o czyjejś
sławie czy popularności na podstawie jego własnej koresponden-
cji, a są to często analizowane przez autorów artykułów źródła.
Jakimś świadectwem mogą być panegiryczne dedykacje publiko-
wanych wówczas utworów, które oddawały hołd określonym po-
staciom, ale nie jest to w pełni przekonujący dowód sławy danej
osoby. Jeśli przyjąć taki miernik, Maria Zofia Czartoryska była
słynną kobietą, bo to m.in. jej dedykowany był zbiór poezji Elżbie-
ty Drużbackiej wydany przez Józefa Załuskiego w 1752 roku .6

Jednak nie można zapominać, iż owa dedykacja mogła stanowić
swoisty hołd poetki wychowanej u boku magnatki i wdzięcznej za
opiekę, jaką w kolejnych latach otaczali ją małżonkowie Czarto-
ryscy . Problem sławy danej postaci jest zatem kwestią złożoną,7

którą starają się na różne sposoby zinterpretować autorzy artyku-
łów zawartych w omawianym tomie.

Adam Perłakowski, prezentując sylwetkę Doroty Henrietty
z Przebendowskich Radziwiłłowej, wprost stwierdza, iż ma świado-
mość, że poniekąd nie pasuje ona do hasła wywoławczego tomu,
gdyż słynna raczej nie była, mimo noszonego przez nią znamieni-
tego mężowskiego nazwiska. Wedle Badacza zasługuje ona jednak
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na uwagę chociażby ze względu na specyfikę i zarazem reprezen-
tatywność jej losów. Mariaż Doroty z Janem Mikołajem był bo-
wiem przejawem częstej w wiekach dawnych polityczno-finansowej
kalkulacji. W tle pojawia się olbrzymi, niemający wówczas sobie
równych, milionowy posag, ale też przemoc domowa, separacja
i pełne bulwersujących zdarzeń starania o rozwód, odsłaniające
ambiwalentne oblicze kobiety walczącej o swoje prawa i szczęście.
Swoistą sławę przyniosły jej właśnie burzliwe lata procesu, w któ-
rych ofiara niezrównoważonego psychicznie Radziwiłła potrafiła
aktywnie, czasem nawet zbrojnie, bronić swoich racji, stając się
przykładem kobiety samodzielnej i zdeterminowanej. 

Inne powody utrwalenia się w pamięci potomnych ukazują losy
Franciszki Krasińskiej, omówione przez Stanisławę Maliszewską.
Choć bohaterka artykułu jest kojarzona głównie za sprawą po-
wieści Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, to zdaniem Autorki
artykułu powinniśmy tę postać pamiętać także bez wsparcia lite-
rackiej fikcji. Badaczka scharakteryzowała jej niepospolitą osobo-
wość, inteligencję i urodę. Franciszka oczarowała nimi królewicza
Karola Christiana Wettina, za którego wyszła wbrew woli rodziny
pana młodego i któremu pozostała wierna mimo zawirowań losu
i nieuznawania przez Sasów tego związku. Jednak powodem jej sła-
wy nie powinna być wyłącznie pozycja małżonki księcia kurlandz-
kiego, lecz niezłomna moralnie postawa oraz działania w trakcie
konfederacji barskiej, której była jedną z czołowych i najbardziej
wpływowych postaci, co doceniali już jej współcześni. Maliszewska
omówiła również dzieje włoskich potomków Krasińskiej z dynastii
sabaudzkiej, tudzież skrótowo okoliczności powstania powieści
Hoffmanowej. Natomiast chybionym metodologicznie pomysłem
wydaje się cytowanie przez Badaczkę Dziennika Franciszki Krasiń-
skiej w celu scharakteryzowania osobowości tej historycznej po-
staci, co niebezpiecznie niweluje oczywistą barierę między fikcją
literacką a rzeczywistością.

Drugą część tomu rozpoczynają rozważania dotyczące kobiety,
która ma bardzo wymierne podstawy do zrodzonej jeszcze za jej
życia, a trwającej do dziś sławy. Jedną z pań słynnych w osiem-
nastowiecznym salonie i gabinecie była niewątpliwie Elżbieta
z Kowalskich Drużbacka, której karierę można — według jej mono-
grafistki, Krystyny Stasiewicz — uznać za zastanawiający fenomen
socjologiczny. Ta zubożała szlachcianka, korzystająca przez całe
życie z protekcji wielkich rodów magnackich, zaskarbiła sobie
ich uznanie i szacunek dzięki talentowi literackiemu, ogładzie,
bystrości umysłu, a także umiejętnemu przelewaniu na papier
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Listy Potockiej sposobem wyrażania uczuć i słownego uwodzenia partne-8

ra przypominają powstałe kilkadziesiąt lat wcześniej listy Magdaleny z Czap-
skich Radziwiłłowej. Zob. „Gdybym Cię, moje Serce, za męża nie miała, żyć bym
nie mogła”. Listy Magdaleny z Czapskich do Hieronima Floriana Radziwiłła z lat
1744–1759, wstęp i oprac. I. Maciejewska, K. Zawilska, Olsztyn 2016.

Wśród prac poświęconych zainteresowaniom przyrodniczym Jabłonowskiej9

warto zwrócić uwagę na artykuł Karoliny Targosz pominięty przez Justynę Bąk:
K. Targosz, Kolekcjonerki XVIII wieku — Anna Jabłonowska i Teofila Konstan-
cja Morawska i ich zbiory przyrodnicze, [w:] Kobieta epok dawnych w literatu-
rze, kulturze i społeczeństwie, red. I. Maciejewska, K. Stasiewicz, Olsztyn 2008,
s. 313–337.

wdzięczności wobec swoich opiekunów. To otworzyło jej drogę na
salony, a wielogatunkowa twórczość zyskała uznanie zarówno ów-
czesnej elity, jak i badaczy w późniejszych wiekach, poszukują-
cych początków literackiej aktywności kobiet.

Jeszcze bardziej spektakularny, choć przemijający, był sukces
bohaterki artykułu Agaty Roćko — Zofii Glavani, p.v. Wittowej,
s.v. Potockiej. Ta Greczynka o wątpliwym pochodzeniu zawojowa-
ła salony nie tylko Rzeczypospolitej, uchodziła bowiem za jedną
z największych piękności ówczesnej Europy. Badaczka, przypo-
minając tę niewątpliwie słynną swego czasu postać, stawia tezę,
że powszechne zachwyty zawdzięczała ona nie tylko urodzie, ale
temu, co określa się dziś mianem inteligencji emocjonalnej — zdol-
ności rozpoznawania i umiejętnego wykorzystywania własnych
i cudzych stanów emocjonalnych. Jej listy do drugiego męża, Sta-
nisława Szczęsnego Potockiego, jawnie dowodzą też, że te predys-
pozycje potrafiła przełożyć na praktykę epistolarną, pokonując
także i na tym polu pierwszą żonę Potockiego, Józefinę Amalię
z Mniszchów, z którą magnat ostatecznie się rozwiódł .8

Źródeł sławy bohaterki rozważań Justyny Bąk — Anny z Sa-
piehów Jabłonowskiej — należy upatrywać w innych zaletach.
Sapieżanka, wstępując do rodziny, w której kult nauki był szcze-
gólny, rozwinęła swe przyrodzone zdolności i drzemiące w niej
pasje. Pierwsza z nich zaowocowała konkretnymi reformami
i inicjatywami w jej majątkach, m.in. w Siemiatyczach i Kocku,
tudzież francuskojęzycznymi publikacjami z zakresu ekonomii
i zarządzania; druga — między innymi stworzeniem słynnego
w Europie gabinetu historii naturalnej, odwiedzanego przez wiel-
kich tego świata. Szacunek oddawało jej wielu, łącznie z królem
Stanisławem Augustem, mimo że Jabłonowska aktywnie wspie-
rała wrogą wobec władcy konfederację barską. Zdaniem Autorki
artykułu świadectwem wyjątkowości tej postaci są nie tylko opi-
nie jej współczesnych, ale także zainteresowanie badaczy , jakim9
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cieszyła się w późniejszych wiekach, oraz ciągle żywa pamięć o niej
w miastach, o których rozwój przez lata dbała.

Na tak dobrą opinię nie mogła liczyć kobieta o kontrowersyj-
nej biografii — Marianna z Ciecierskich Skórzewska, bohaterka
rozważań Kamili Kłudkiewicz. Podobnie jak Jabłonowskiej, żonie
generała Franciszka Skórzewskiego także bliska była nauka,
zwłaszcza matematyka, fizyka i astronomia. Jej nieprzeciętne
zdolności, które znalazły ekspresję w liście do Woltera, doceniał
król Prus Fryderyk II, który stał się obiektem fascynacji i wręcz
uwielbienia ze strony pani generałowej. Jednak to nie przymioty
umysłu i nietypowe jak na kobietę tamtych czasów zainteresowa-
nia przyniosły jej rozgłos, ale dwuznaczne działania w czasie kon-
federacji barskiej, które miały przynieść właścicielom położonej
w Wielkopolsce Margańskiej Wsi wymierne korzyści osobiste.
Stąd nieustanne lawirowanie między konfederatami a Berlinem.
Mimo starań jej potomków o ukazanie postępowania Marianny
w dobrym świetle, przez cały wiek XIX w Wielkopolsce utrzymy-
wała się jej czarna legenda, którą w powojennej rzeczywistości
podtrzymał Władysław Konopczyński, oceniając sprzyjającą Pru-
sakom Wielkopolankę bardzo negatywnie.

Pogłębiony portret kobiety brylującej na oświeceniowych salo-
nach zaprezentował Janusz Ryba, rozpatrując źródła towarzyskich
sukcesów Anny Teresy Potockiej, matki autora Rękopisu znale-
zionego w Saragossie, zwanej w Europie piękną Polką. Badacz
postawił tezę, iż tak chwalona przez wielu Potocka doskonale od-
nalazła się w wielkim świecie przede wszystkim dzięki majątko-
wi męża, tudzież niewątpliwemu „potencjałowi dekoracyjnemu”
(s. 193) i esprit (dowcipowi). Najprawdopodobniej brakowało jej
natomiast tych zalet, którymi mogła poszczycić się Teofila z Jabło-
nowskich Sapieżyna, bohaterka rozważań Izabelli Wiercińskiej,
określona przez Badaczkę mianem niezłomnej Sarmatki. Choć
przyrodnia siostra wspomnianej wyżej Anny Jabłonowskiej odzna-
czała się silną osobowością, hartem ducha, wiernością zasadom
i niepodległej ojczyźnie, poza pochwałą w wierszu Karpińskiego
nie doczekała się raczej uznania sobie współczesnych. Znaczenie
tej postaci dla konfederacji barskiej docenił dopiero Konopczyń-
ski, publikując większą część jej dzienników z tego okresu. Przykła-
dem jej niezłomnie patriotycznej postawy, owocującej znamienną
już dla kolejnego stulecia emigracyjną tułaczką, była odmowa
złożenia hołdu cesarzowej Katarzynie i w konsekwencji utrata ro-
dowych dóbr. Idee patriotyczne przyświecały również działaniom
żony reprezentanta obozu reform, Stanisława Kostki Potockiego —
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Aleksandry z Lubomirskich. Edyta Pętkowska, na podstawie róż-
norodnych źródeł z epoki, głównie pamiętników i diariuszy, od-
twarza jej portret poprzez „budowanie mozaiki”, z jednej strony
charakteryzując działalność swojej bohaterki jako wizytatorki
pensji i szkół w ramach Izby Edukacji Publicznej, z drugiej po-
kazując rolę jej salonu łączącego w czasach Księstwa Warszaw-
skiego inicjatywy polityczne, towarzyskie i kulturalne.

Dopełnieniem tej części tomu jest artykuł Renaty Dampc-Jarosz
poświęcony Therese Forster-Huber, która od roli żony słynnego
męża, Georga Forstera, uczonego i podróżnika, przeszła do samo-
dzielnej aktywności publicystyczno-literackiej. Badaczka skupia
się na wczesnym okresie jej życia, gdy Therese przebywała wraz
z małżonkiem w Wilnie, gdzie Forster wykładał na uniwersytecie.
To wówczas, także za sprawą bardzo krytycznego oglądu otaczają-
cej młodą Niemkę rzeczywistości, kształtowały się jej poglądy i fi-
lozofia opierająca się „nie na uczoności, lecz na uczuciu” (s. 237).

Poczet oświeceniowych kobiet słynnych z polityki i finansów
otwiera Anna Sapieżyna. Szymon Piotr Dąbrowski przedstawia
sylwetkę magnatki na podstawie korespondencji z królem Stani-
sławem Augustem — jej kochankiem — oraz hetmanem Francisz-
kiem Ksawerym Branickim — jej bratem. Zdaniem Dąbrowskiego
jedna z najbardziej znanych kobiet czasów końca I Rzeczypospoli-
tej umiejętnie lawirowała między skonfliktowanymi ze sobą pierw-
szymi personami w państwie, dbając głównie o przyszłość swego
jedynego syna — Kazimierza Nestora. Była wielokrotnie krytyko-
wana w ówczesnych paszkwilach i satyrach, głównie z powodu
zaangażowania w politykę.

Agnieszka Whelan kreśli portret Izabeli Czartoryskiej — „oso-
by sławnej, rozchwytywanej i podziwianej” (s. 265) — przez pryzmat
dwóch kategorii: amor propre (miłości własnej) oraz amor de sui
(miłości siebie), scharakteryzowanych m.in. przez Jana Jakuba
Rousseau. Pierwsza z nich — wiążąca się z chęcią uzyskania
aprobaty i wyróżnienia ze strony innych — z negatywnej może stać
się emocją pozytywną, o ile jej rezultatem będzie działanie na ko-
rzyść społeczeństwa. W przypadku Czartoryskiej, brylującej na
organizowanych przez nią spektakularnych fetach i jarmarkach,
w które angażowała całe rzesze ludzi, ową wartością pozytywną
miałoby być kreowanie postaw obywatelskich i zbiorowe przeży-
wanie emocji patriotycznych.

O ile Czartoryska była w osiemnastowiecznej Rzeczypospo-
litej powszechnie znana, o tyle bohaterka rozważań Anny Gaj-
dis — Elisa von der Recke — rozgłos zyskała głównie na arenie
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międzynarodowej, przede wszystkim za sprawą publikacji de-
maskujących słynnego iluzjonistę — Cagliostra. Autorkę artyku-
łu zainteresowały wypowiedzi kurlandzkiej arystokratki na temat
Polski, które zawarła w swoich dziennikach, m.in. z okresu krót-
kiego pobytu w Warszawie w 1791 roku. Jej opinie wynikały
z trzeźwego i wnikliwego osądu, który kazał jej ocenić naród polski
jako zbyt mało dojrzały, by odzyskać niepodległość. 

Na trzecią część tomu składają się artykuły poświęcone kobie-
tom, które odniosły niewątpliwy sukces na polu finansowo-gospo-
darczym i doskonale radziły sobie po śmierci swych małżonków.
Pierwsza z nich, nazwana przez Ewę Danowską „krakowską caro-
wą” (s. 291), to Urszula z Morsztynów Dembińska, przez pół wie-
ku prężnie i nowocześnie zarządzająca swymi uprzemysłowionymi
dobrami (do których sprowadziła pierwszą w Polsce maszynę pa-
rową), jednocześnie aktywna politycznie, zaangażowana zwłasz-
cza w lokalną, małopolską politykę. Drugą z nich charakteryzuje
Elżbieta Wichrowska, budując wnikliwy portret Judyty z Levich
Jakubowiczowej, kobiety-kupca i bankiera, odgrywającej przez
pół wieku znaczącą rolę w warszawskim życiu gospodarczym
i, jak dowodzi Autorka, także kulturalnym. Wichrowska swe roz-
ważania także rozpoczyna od pytania o wymiar niegdysiejszej
sławy, zaznaczając, że interesująca ją postać nie była dotąd obiek-
tem wnikliwych badań współczesnych historyków, mimo że to
„jedna z najbardziej intrygujących kobiet swojej epoki”. Dlacze-
go? Po pierwsze, była kobietą wspominaną jedynie na margine-
sie rozważań o prężnej działalności jej męża, Szmula Jakubowicza
Zbytkowera (którego, zdaniem Autorki, swoimi umiejętnościami
biznesowymi przerastała); po drugie — nie zostawiła po sobie
tekstów literackich, pamiętnikarskich ani też korespondencji; po
trzecie wreszcie i najistotniejsze — była Żydówką (s. 310).

Ostatnia część tomu została poświęcona kobietom słynnym
z krytyki i legendy. Ten tytuł nie do końca precyzuje intencje re-
daktorek, nie zostały one też niestety wyjaśnione we wstępie. Jak
rozumieć zwłaszcza pierwszy człon? Słynne z krytyki? Krytyki
przez nie wygłaszanej czy krytyki formułowanej pod ich adresem
przez ludzi im współczesnych? A może krytyki badawczej? Warto
było doprecyzować tę kwestię. Powyższe zastrzeżenie nie umniej-
sza jednak w żaden sposób wartości tej ostatniej części monografii,
zawierającej pięć artykułów poświęconych kobietom niewątpli-
wie wartym uwagi, nawet jeśli niektóre z nich doczekały się jej
dopiero po latach.

Taką postacią jest bohaterka rozważań Romana Krzywego, któ-
ry analizuje zróżnicowane portrety Reginy Salomei z Rusieckich
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Pilsztynowej, co interesujące, stworzone przez badaczy na podsta-
wie tego samego źródła — pamiętnika pozostawionego przez tę nie-
zwykłą niewiastę. Domorosła lekarka, podróżniczka dorabiająca
handlem niewolnikami, niepokorna żona i kochanka nie zaistnia-
ła w sposób szczególny w źródłach jej współczesnych, ale dzięki
odkrytym po latach autobiograficznym wspomnieniom stała się
obiektem zainteresowania późniejszych pokoleń. Krzywy, analizu-
jąc poświęcone jej prace Ludwika Glatmana, Zbigniewa Kuchowi-
cza, Joanny Partyki i niżej podpisanej, pokazuje, w jakim stopniu
interpretacje biografii Pilsztynowej są faktami kulturowymi, zde-
terminowanymi przez różnorodne czynniki. Jego zdaniem pytanie
o możliwość poznania prawdziwej osobowości pamiętnikarki po-
zostaje otwarte, gdyż mamy dziś do dyspozycji jedynie jej własny
opis, będący autokreacją podporządkowaną określonym celom.
Ewentualne źródła z epoki prawdopodobnie przypięłyby tej ko-
biecie łatkę skandalistki, jak to miało miejsce w odniesieniu do
Agnieszki Truskolaskiej. Sylwetkę słynnej aktorki czasów oświe-
cenia kreśli Danuta Kowalewska, upominając się o docenienie
znaczenia tej postaci dla rozwoju sceny polskiej (także jako antre-
prenerki i „dyrektorowej”) oraz spojrzenie na nią w sposób wolny
od stereotypów i uproszczeń.

Katarzyna Jachimowicz poświęca swe dociekania Jadwidze
Ciechanowieckiej-Manuzzi, „zapomnianej damie epoki oświece-
nia” (s. 384). Co zatem miałoby być przyczynkiem do jej sławy?
Za sprawą pierwszego małżeństwa z Janem Ciechanowieckim, za-
planowanego przez ojca Józefa Strutyńskiego, została uwikłana
w konflikt między dwoma stronnictwami politycznymi czasów
saskich — Familią a przedstawicielami starej magnaterii, m.in.
Radziwiłłami. Badaczka przybliża burzliwe wydarzenia z czasów
jej pierwszego związku i ostrego sporu między ojcem a mężem
Jadwigi, domniemany romans ze Stanisławem Augustem, a także
perypetie z okresu małżeństwa z Mikołajem Manuzzim, rzeko-
mym trucicielem swej połowicy. Autorka wskazuje, że powyższe
wypadki swego czasu odbiły się szerokim echem, przyczyniając się
do powstania wielu mitów podtrzymywanych w XIX wieku.

Zofia Rejman i Małgorzata Nesteruk przybliżyły postać Hen-
riette de Vauban, kochanki i przyjaciółki księcia Józefa Ponia-
towskiego, gospodyni Pałacu pod Blachą, wiodącej prym w życiu
towarzyskim porozbiorowej Warszawy. Badaczki analizują feno-
men tej postaci i jej miejsce u boku księcia, wpływ nielubianej
skądinąd Francuzki na rozrywki, zabawy oraz zachowania ówczes-
nych elit, a także jej czarną legendę zbudowaną przez literatów
i w dużym stopniu podtrzymywaną przez historyków.
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Ostatni artykuł w tomie poświęcony jest dwóm rywalkom po-
łączonym więzami rodzinnymi — Elżbiecie Lubomirskiej i jej bra-
towej, Izabeli Czartoryskiej. Paweł Kaczyński skupia uwagę nie na
samym konflikcie i jego realnym przebiegu, ale na sposobie jego
prezentowania w utworach literackich powstałych po 1945 roku.
W świecie artystycznej kreacji Czartoryska dystansuje swą szwa-
gierkę na wielu polach i nawet gdy poszczególni autorzy próbują
łagodzić portret Lubomirskiej, odgrywa ona rolę czarnego charak-
teru. Według Kaczyńskiego może to być efektem większych zdol-
ności pani na Puławach do zaskarbienia sobie uznania swoich
współczesnych, których opinie zaważyły w istotny sposób na bu-
dowanej przez kolejne pokolenia, także literackiej, legendzie.

Omawiany tom w sposób istotny wzbogacają umiejętnie do-
brane ilustracje, które oddają ducha epoki, a także rekompensują
brak w niektórych przypadkach portretów bohaterek poszczegól-
nych artykułów. Wartość książki niewątpliwie podnosi też dodany
do niej indeks, ułatwiający poruszanie się po labiryncie postaci
pojawiających się w naukowych analizach. Tom jest odbiciem wie-
lokierunkowej refleksji nad miejscem kobiet w Rzeczypospolitej
XVIII wieku, ujmującej zagadnienie w sposób zindywidualizowa-
ny i spersonalizowany. Pozwala to nie tylko na scharakteryzo-
wanie typowych ról kobiet, ale też na wydobycie jednostkowej
odrębności, która w wielu przypadkach stała się przyczyną sła-
wy, nawet jeśli przychodziła ona dopiero po śmierci danej osoby.
Teksty zamieszczone w monografii odsłoniły pogłębione portre-
ty, bądź naświetlając od innej strony sylwetki dobrze już znane
(m.in. poprzez wykorzystanie nowej metodologii czy perspekty-
wy), bądź wydobywając z mroków niepamięci nazwiska głośne
w swoim czasie, wreszcie upominając się o należne uznanie dla
tych niewiast, które słynnymi z różnych powodów być powinny.
Wielką zaletą poszczególnych artykułów jest ich odkrywczość
źródłowa, badanie świadectw dotąd nieanalizowanych, choć za-
głębienie się w nie może czasem rodzić u zafascynowanego daną
postacią badacza nieco złudne przeświadczenie o jej sławie. Mimo
tego zastrzeżenia należy dobitnie podkreślić, iż tom o słynnych
kobietach XVIII wieku w sposób znaczący wzbogaca naszą wiedzę
o roli, jaką odegrały one w I Rzeczypospolitej w tak brzemiennym
w skutki stuleciu.

Iwona Maciejewska            
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
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„Co jest Kadet? Jest to człowiek młody dobrze
urodzony, oddany pod nadzór Osób, które obyczaje
jego kształcić, rozum polerować i wiadomościami

zdobić powinny...”1

Rec.: Kajety Korpusu Kadetów Szkoły Rycerskiej, t. 1, red.
naukowa Elżbieta Wichrowska, Agata Wdowik, Wydział Polo-
nistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, 657 s.,
il. (w tym kolor.); Kajety Korpusu Kadetów Szkoły Rycerskiej,
t. 2: Ludzie — wartości — kultura materialna, red. nauko-
wa Elżbieta Wichrowska, Agata Wdowik, Wydział Polonisty-
ki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019, 420 s., il.
(w tym kolor.)

W 1765 roku powstała w Warszawie Szkoła Rycerska, uzna-
wana za pierwszą wojskową uczelnię w Rzeczypospolitej. Dzięki
swemu nowoczesnemu programowi nauczania, opracowanemu
z uwzględnieniem nie tylko sztuki wojskowej, ale też impondera-
biliów moralnych i patriotycznych właściwych epoce oświecenia,
Szkoła stała się symbolem kształcenia młodzieży w duchu odpo-
wiedzialności za kraj i pozwalała uczniom zdobyć wszechstronne
wykształcenie z wielu dziedzin, również tych poza stricte wojsko-
wymi. Kadeci poznawali podstawy matematyki, fizyki, mechaniki,
geografii, historii, etyki, prawa, filozofii, uczyli się języków obcych,
a także dobrych manier, tańca. Nie dziwi więc, że Szkoła od daw-
na budzi zainteresowanie badaczy, a bibliografia prac dotyczą-
cych różnych aspektów jej działania jest imponująca. Obchodzona
w 2015 roku rocznica 250-lecia jej założenia stała się impulsem
do licznych uroczystości, ale też nowych inicjatyw badawczych.
Szkoła mieściła się w budynku, który dziś jest siedzibą władz
Uniwersytetu Warszawskiego, stąd uczelnia ta szczególną wagę
przywiązuje do upamiętnienia tradycji osiemnastowiecznej insty-
tucji. W 2015 roku na frontonie Pałacu Kazimierzowskiego, gdzie
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https://www.youtube.com/watch?v=sI1D8b-rYtw (dostęp: 25.06.2020).2

https://www.facebook.com/pg/kajetykorpusukadetow/photos/?ref=page_3

internal (dostęp: 25.06.2020).

http://korpus.kadetow.uw.edu.pl/ (dostęp: 10.05.2020).4

mieściły się koszary kadetów, odsłonięto tablicę pamiątkową .2

W tym samym roku, zapewne pod wpływem impulsu rocznico-
wych obchodów, studenci Wydziału Polonistyki rozpoczęli prace
w zespole projektowym „Szkoła Rycerska”. Były to badania „nad
ujawnieniem i opracowaniem pozostałych po oświeceniowej Szko-
le Rycerskiej materiałów i dokumentów” i służyły „dotarciu do
źródeł nieznanych albo zapoznanych” (t. 1, s. 35). Opiekę nad
osiemnastoma studentami oraz ich nieco starszymi kolegami,
doktorantami i doktorami, sprawowała prof. Elżbieta Wichrow-
ska. Efektem prac są dwa tomy studiów pod wspólnym tytułem
Kajety Korpusu Kadetów Szkoły Rycerskiej. Redaktorkami nauko-
wymi obu tomów są prof. Elżbieta Wichrowska i dr Agata Wdowik.
Pierwszy ukazał się w 2016 roku, drugi w 2019 roku. Zdecydo-
wana większość studenckiego zespołu (trzynaście z osiemnastu
osób) pracującego nad pierwszym tomem zaangażowała się też
w prace nad drugą częścią — niektórzy po ukończeniu studiów
już jako doktoranci. Zaangażowanie uczestników prac widoczne
było w akcjach promocyjnych związanych z wydaniem obu to-
mów. Studenci oraz absolwenci, ubrani w kostiumy z epoki, po-
trafili w ujmujący sposób zachęcać do lektury swoich prac . Dla3

młodszych amatorów historii opracowali też grę miejską bazującą
na zebranym materiale, a przeprowadzaną w ramach dwudziestej
drugiej edycji warszawskiego Festiwalu Nauki. Przygotowali też
stronę internetową (szkoda, że nie jest ona aktualizowana!), któ-
rej adres zawarto w podtytule pierwszego tomu .4

Koncepcja dwóch tomów jest zasadniczo tożsama. Oba zawie-
rają źródła i materiały, które zgromadzili uczestnicy projektu
w czasie kwerend, ich omówienia i edycję, a także artykuły ściśle
związane z działaniem Szkoły. Pierwszy tom jest świadectwem
prób pracy naukowej podejmowanych przez grupę studentów Wy-
działu Polonistyki UW. Są to kwerendy w poszukiwaniu materia-
łów źródłowych, opracowania naukowe, przygotowywanie i edycja
wybranych tekstów. Jest to tom wyraźnie „studencki”, z jednej
strony pełen entuzjazmu młodych badaczy i wyraźnych pierw-
szych sukcesów naukowych, z drugiej uwidaczniający wszystkie
trudności, jakie niesie ze sobą nie do końca jeszcze (co zrozu-
miałe) opanowany warsztat. Tom drugi, opublikowany po trzech

https://www.youtube.com/watch?v=sI1D8b-rYtw
https://www.facebook.com/pg/kajetykorpusukadetow/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/kajetykorpusukadetow/photos/?ref=page_internal
http://korpus.kadetow.uw.edu.pl/
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Doskonałym przykładem takich działań jest przygotowanie, w ramach se-5

minarium prof. Grześkowiak-Krwawicz w Kolegium „Artes Liberales” w roku
akademickim 2011/2012, edycji dziewięciu tekstów staropolskich. W projekcie
brała udział dziewiątka studentów (przede wszystkim z historii i polonistyki,
ale też z filozofii, socjologii i MISH). Wybrane teksty pochodzą z lat 1572–1792.
Część była wydawana bezpośrednio z rękopisów, część ze starych druków, część
z wydań dwudziestowiecznych (w takim wypadku sprawdzano ich zgodność z ręko-
pisem/drukiem z epoki). Osiem z wydanych tekstów to publicystyka polityczna,
jeden to mowa (Andrzeja Zamoyskiego z 1763 roku). Każdy tekst jest dodatkowo
poprzedzony osobnym wstępem i bibliografią, a także opatrzony został obszerny-
mi przypisami z tłumaczeniem zwrotów łacińskich, terminów staropolskich itp.
Przygotowano też zestawy pytań/zagadnień do analizy, ponieważ wybór ten za-
planowano jako pomoc dydaktyczną dla uczniów szkół średnich i studentów
zainteresowanych historią. Efektem prac było wydawnictwo Dyskurs polityczny
Rzeczypospolitej Obojga Narodów: wybór źródeł, oprac. nauk. A. Grześkowiak-
-Krwawicz, P. Sapała, red. tekstów P. Gawrychowski et al., Warszawa 2013.

latach i kolejnych kwerendach, jest znacznie obszerniejszy. Prócz
zaprezentowania edycji nowych źródeł, często nieznanych i zaska-
kujących, jest świadectwem przemyślanej koncepcji naukowej,
świadomych wyborów. Układ pierwszego tomu „podążał” za źród-
łami, w tomie drugim autorski układ prowadzi do selekcji źródeł,
czasem trudnej dla badacza, ale tym razem bardzo udanej.

Praca i realizacja projektu badawczego ze studentami jest
ciekawą i szczęśliwie coraz częściej stosowaną metodą pracy nau-
kowej i dydaktycznej, także w edycji źródeł . Grupa młodych po-5

lonistów zgromadzonych w projekcie „Szkoła Rycerska”, dzięki
pracy nad poszukiwaniem materiałów dotyczących korpusu kade-
tów, miała możliwość prowadzenia kwerend w wielu archiwach,
zapoznawała się z zasadami edycji źródeł, krytyczną analizą tek-
stów literackich. Studenci stawiali sobie rozmaite cele. Jak pisze
jeden z uczestników projektu, dr Andrzej Guzek, chodziło o „zwe-
ryfikowanie podstawy materiałowej badań, a więc dotarcie do jak
największej liczby dokumentów spoczywających w bibliotekach
i archiwach polskich, litewskich, francuskich. Popularyzowanie
dokumentów nieznanych lub niedostatecznie wykorzystywanych”
(t. 1, s. 32). Kolejne wyzwanie wiązało się z „rozszerzeniem pola
badań. Polonistyka odeszła od wyłącznego zainteresowania lite-
raturą wielką, artystycznie docenioną, zajęła się także literatu-
rą minorum gentium” (t. 1, s. 33). Wreszcie ten sam Autor de-
klaruje: „Dla nas obszerne materiały Szkoły Rycerskiej istnieją
przede wszystkim w swym wymiarze językowym”, a w prezen-
towanej pracy „podstawowym zadaniem nie jest weryfikacja
tekstu, określenie jego wiarygodności, odczytanie i interpretowa-
nie zgodnie z zasadami postępowania badacza dziejów” (t. 1, s. 34).
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Biblioteka XX Czartoryskich, Kraków, rkps 2810/II.6

Do deklaracji tej wypada jeszcze powrócić po omówieniu zawar-
tości tomu, ale już teraz stwierdzić należy, że zasadność współ-
istnienia obu metod badawczych jest jednak bardzo pożądana
w prowadzeniu studiów nad wszelkimi instytucjami i zjawiskami
życia publicznego.

O blaskach i cieniach prowadzenia kwerend oraz radościach

i strapieniach towarzyszących pracy w archiwum i bibliotece

studenci napisali w krótkim tekście My — uczestnicy projektu...,

wspominając tę pracę i dziękując opiekunom archiwalnych po-

szukiwań. Rzadko kiedy możemy zobaczyć dokumentację foto-

graficzną pokazującą warsztat pracy. Dla studentów musiało to

być duże przeżycie, skoro uzupełnili relację swoimi zdjęciami

zrobionymi w trakcie prac w archiwum. Dokumentacja zawar-

ta w kilku zdjęciach wiele mówi o entuzjazmie studentów. Do-

dać w tym miejscu należy, że publikacja zawiera bogaty materiał

ilustracyjny. Prócz ważnego dla tematu obrazu J. P. Norblina (Sta-

nisław August Poniatowski w Korpusie Kadetów) zamieszczono

wiele reprodukcji stron rękopisów i druków, ogłoszeń, tekstów pra-

sowych, rysunków i szkiców. Umieszczone przy odnośnych arty-

kułach niewątpliwie wzbogacają tom, czynią lekturę ciekawszą,

wreszcie umożliwiają konfrontację ustaleń badaczy z przywoła-

nym tekstem.

Treść pierwszego tomu pogrupowano w działach: Źródła i ma-

teriały, Życie codzienne, Litteraria. Załączony też został obszerny

aneks, będący reprodukcją rękopisu Zbioru pism tyczących moral-

ney edukacyi Młodzi Korpusu Kadetów . I właśnie pierwsza część6

tomu dotyczy materiału zawartego w aneksie. Ewa Ziarek i Joan-

na Ziółkowska w artykule wprowadzającym dokonały starannego

zestawienia dziesięciu wersji Katechizmu moralnego (w tym ostat-

niego wydania z 1916 roku), stwierdzając na podstawie kolacjo-

nowania tekstów, iż najbliższy autografowi Adama Kazimierza

Czartoryskiego, pierwszego komendanta Szkoły, jest zamieszczo-

ny w aneksie rękopis. Dodajmy jednak, że odstępstwa od tekstu,

wedle ustaleń autorek, dotyczą braku konsekwencji w stosowa-

niu dużych i małych liter, interpunkcji etc., nie zmieniają jednak

przesłania, a w szczególności idei wychowawczej w nim zawar-

tej. W pełni usprawiedliwiona jest też konstatacja o wyczuwalnej

poetyckości tego utworu literackiego.
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W kolejnych rozdziałach pierwszej części czytelnik znajdzie
uwagi i komentarze odnoszące się do pism dopełniających Kate-
chizm, a zawartych w Zbiorze pism. I tak omówione zostały po-
krótce Definicje różne przez pytania i odpowiedzi (Aleksandra
Biardzka), Przepisy dla dekuriów (Agnieszka Baran), Formularz
przyjmowania kadetów do nowicjatu (Joanna Donefner), Formu-
larz obleczenia kadeta w mundur korpusowy (Magda Polska),
Formularz abszejtowania kadeta (Klaudia Drewczyńska). Teksty
zawierają ustalenia i analizy różnej szczegółowości. Są tu przy-
kłady starannej pracy źródłoznawczej z przywołaniem literatury
przedmiotu, ale też krótkie, opisowe omówienia. Zabrakło jednak
wyraźnie wspólnej koncepcji pracy — metodologii pracy źródło-
wej i wykorzystania literatury. Znaczącym uzupełnieniem części
źródłowej tomu jest artykuł Joachima Snocha, tyczący protokołów
egzaminacyjnych korpusu kadetów, znajdujących się w AGAD
w Warszawie, Bibliotece XX Czartoryskich w Krakowie i Bibliotece
PAN PAU w Krakowie (szczegółowy spis protokołów znajduje się
w aneksie do artykułu). W protokołach tych zawarte są nie tylko
informacje o stopniach, ale też o karach i nagrodach oraz krótkie
charakterystyki uczniów. Szczegółowość opisów pozwala na cie-
kawe uzupełnienia biografii bohaterów, dostarcza nowych ma-
teriałów do niektórych artykułów w PSB, stanowi też znakomity
materiał dokumentujący życie codzienne w Szkole.

Tak też — Życie codzienne — zatytułowana jest kolejna część
omawianego tomu. Bazą źródłową prezentowanych tu rozpraw są
pamiętniki, ogłoszenia zamieszczane w gazetach, druki ulotne,
a podstawowe pytanie, które zadają sobie autorzy, dotyczy co-
dzienności kadetów. Mamy więc rekonstrukcję planu dnia (To-
masz Jackiewicz), spisy rzeczy potrzebnych kadetowi (Magdalena
Krawczyk), zasady zachowywania codziennej karności i dyscyp-
liny (Joanna Ziółkowska), wskazówki moralne zawarte w mowie
wygłoszonej przy okazji wstępowania do szkoły (Izabela Kowalska,
Ewa Suwińska), spis kadetów, którzy otrzymali kary i nagany
(Joanna Donefner), spis wydatków kadeta (Małgorzata Kamiń-
ska, Konrad Stańczyk) i wreszcie wybór z pamiętników znamie-
nitych uczniów Szkoły: Juliana Ursyna Niemcewicza (Tomasz
Jackiewicz), Seweryna Bukara (Tomasz Jackiewicz, Karolina
Bobula) i Adama Moszczeńskiego (Tomasz Wrucha). Niewielki do-
kument wart publikacji ze względu na nazwisko autora to prośba
Jana Dąbrowskiego o przyjęcie syna do Szkoły (Małgorzata Ka-
mińska, Konrad Stańczyk). W codzienność szkoły wkradały się
też i smutne zdarzenia — mamy więc opis tragicznego wypadku



176 Recenzje

K. Mrozowska, Szkoła Rycerska Stanisława Augusta Poniatowskiego 1765–7

–1794, Wrocław 1961.

(Joachim Snoch), kiedy w Wiśle utopiło się trzech młodych kade-
tów. I znów można odnieść wrażenie pewnej niespójności prezen-
towanych tekstów. I tak np. rekonstrukcja dnia kadeta zyskałaby,
gdyby uzupełniona została o ustanowienie porządku, a przede
wszystkim powinności codziennych, zaś spis rzeczy potrzebnych
kadetowi mógł być zestawiony z rachunkami wydatków kadeta
Suchodolskiego.

Ostatnią częścią tomu jest dział Litteraria, w którym Agata
Wdowik powraca do omawianego w części źródłowej Zbioru pism
i zawartych w nim krótkich utworów literackich. Znajdujemy tu
Dziecię poprawione. Bajeczka (przekład autorstwa Adama Naru-
szewicza), sielanki Le Monniera, satyrę Szlachetność pióra Adama
Naruszewicza, utwór Franciszka Karpińskiego O powinnościach
obywatelskich oraz napisany przez Ignacego Krasickiego Hymn
do miłości kochanej ojczyzny — utwór, który stał się oficjalnym
hymnem Szkoły Rycerskiej.

W efekcie prac otrzymaliśmy tom ciekawy, choć — jak pod-
kreśla we wstępie prof. Elżbieta Wichrowska, opiekunka pro-
jektu — mający charakter roboczy. „Celem była popularyzacja
odnalezionych źródeł i wstępne opracowanie tych materiałów, cza-
sem zapoznanych, czasem dobrze rozpoznawalnych” (t. 1, s. 25).
Z tego zadania młodzi autorzy wywiązali się dobrze. W relacji ze
swojej pracy (My — uczestnicy projektu...) zawarli opis pracy ar-
chiwalnej. Nie zdradzili jednak czytelnikowi, jak przebiegała pra-
canad opracowaniem tekstów albo podział i wybór tematów.
Domyślać się można, że wybrane do opracowania i udostępnienia
teksty źródłowe narzuciły układ tomu. Cenna byłaby tu niewąt-
pliwie wspólna refleksja całej grupy badaczy nad poszczególnymi
tematami i praca zespołowa nad nimi.

Z drobnych spraw, z obowiązku recenzenta, zwrócić trzeba
uwagę na braki redakcyjne. Przede wszystkim zdecydowanie
brakuje bibliografii, i nie rekompensuje tego braku krótka nota
Zamiast  bibliografii (Gabriela Pawlak). Rzeczywiście w wydaw-
nictwach zbiorowych coraz rzadziej umieszczana jest zbiorcza
bibliografia. Tu jednak wszyscy autorzy odwołują się do tych
samych pozycji, na czele z pozycją „klasyczną” — pracą Kamili
Mrozowskiej . Jest jednak sporo innych prac monograficznych,7

także drobnych artykułów, tym bardziej, że rocznicowa data spo-
wodowała uzupełnienie wykazu o kolejne pozycje. Warto byłoby
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więc pokusić się o zbiorczą bibliografię Szkoły Kadetów, a w takim
zestawieniu umieścić nie tylko opracowania, ale też spis wykorzy-
stanych zasobów archiwalnych i starodruków (źródła). Nie ułatwia
bowiem lektury zastosowana metoda umieszczania spisów archi-
waliów w tekstach (np. s. 47–50, s. 121). Natomiast pochwalić
należy sporządzony spis ilustracji i indeks nazwisk.

Brak też konsekwencji w przygotowywaniu opisów biblio-
graficznych w przypisach — od bardzo szczegółowych przypisów
rzeczowych, do nazbyt skróconych bibliograficznych. (Np. przy-
pisy 232, 233: „Mrozowska, s. 191, s. 190”; a w przypisie 234:
„Mrozowska, dz. cyt., s. 188–189”. Czy chodzi o tę samą po-
zycję Mrozowskiej? Zapewne tak, ale z braku bibliografii trudno
to ustalić).

Niedosyt lektury tomu pierwszego rekompensuje tom drugi,
z ważnym podtytułem: Ludzie — wartości — kultura materialna.
W pięciu działach znajdziemy kilkadziesiąt artykułów, a wśród
autorów piętnaście osób, współautorów tomu pierwszego. Mło-
dzi badacze postawili przed sobą ambitne zadania, wyciągając
wnioski z pracy nad poprzednim tomem. W dalszym ciągu prio-
rytetem są poszukiwania archiwaliów i materiałów związanych
ze Szkołą Kadetów. Zdobyta wcześniej wiedza i umiejętności po-
zwoliły na dodatkowe, ukierunkowane kwerendy w archiwach
państwowych i prywatnych. Najważniejsze jednak, że widoczny
jest zespołowy charakter prac. Powoduje to, jak zauważa Agata
Wdowik we wstępie, że „każdy członek zespołu miał szansę unik-
nięcia zawężenia swoich kompetencji edytorskich, co nie tylko
sprzyjało rozwojowi naukowemu, lecz także podnosiło jakość pre-
zentowanych źródeł i opracowań” (t. 2, s. 13). Niewątpliwie też in-
tegracji środowiska badaczy Szkoły Rycerskiej sprzyja powołanie
Pracowni Rękopisów i Ineditów z lat 1700–1850 na Wydziale Po-
lonistyki UW. Trudnym zadaniem, które w obliczu wielości źródeł
stanęło przed zespołem, było stworzenie spójnego układu tomu.
Ostatecznie zdecydowano się na trzy wiodące obszary tematycz-
ne: ludzie i środowisko Szkoły Rycerskiej, wartości przyświecające
edukacji w Szkole i wreszcie otoczenie oraz kultura materialna.

Ludzie Szkoły Rycerskiej to zbiór dziewięciu tekstów, w któ-
rych kreślone są sylwetki przede wszystkim nauczycieli, ale też
najbardziej zapewne znanego wychowanka Szkoły — Tadeusza
Kościuszki (Klaudia Drewczyńska-Trzaska). Dopełnieniem jest
artykuł Agaty Wdowik o funeraliach Adama Kazimierza Czarto-
ryskiego, komendanta Szkoły. Na szczególną uwagę w tej części
zasługują obszerne, świetne teksty prof. Elżbiety Wichrowskiej
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Archiwum to zostało udostępnione przez potomka Louisa de Lalande’a,8

Nicolasa Maslowskiego, dyrektora Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Franko-
fońskich UW.

o francuskiej „ekipie” nauczycieli Szkoły. Nie bez przyczyny szcze-
gólnie dużo miejsca poświęciła Autorka Louisowi de Lalande (zob.
także szkice Magdaleny Łysik i Weroniki Pawlik). Mimo że zwią-
zany z Polską, Warszawą i Szkołą przez niemal trzydzieści lat,
jest on zapomnianą postacią środowiska skupionego wokół króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego, choć z rekonstrukcji jego
życiorysu wynika, że był czynnym uczestnikiem życia intelek-
tualnego i towarzyskiego stolicy. Uzupełnieniem tych przekazów
jest niezwykłe odkrycie archiwalne. Oto w zbiorach archiwum
prywatnego rodziny Lalande’ów , przechowywanego we Francji8

(Honfleur, Normandia), Elżbieta Wichrowska odnalazła tekst, któ-
rego domniemanym autorem może być Lalande, a na pewno ktoś
z kręgu Szkoły Kadetów, dobrze znający jej realia. Pamflet Dokąd
jedziesz Szkoło Rycerska spisany został po francusku (na użytek
artykułu tekst przetłumaczony został przez E. Wichrowską). Czy-
telnik przyzwyczajony raczej do laudacyjnych tekstów na cześć
Szkoły ze zdumieniem odkrywa fatalne stosunki panujące wśród
kadry oraz istnienie nawzajem zwalczających się koterii (a autor
nie szczędzi imiennych charakterystyk pisanych mocnym sło-
wem). I nawet jeśli jest to złośliwy pamflet, rządzący się prawami
satyry, odkrywa on nieznane wcześniej konflikty. Tym bardziej
chyba szczere, że tekst ten nie został wcześniej upubliczniony.

Kolejna część tomu zatytułowana została Materiały edukacyj-
ne. Cztery artykuły dotyczą podręczników, zaś piąty — biblioteki
i zbiorów Korpusu Kadetów. Podręczniki, pisane z braku tych pod-
stawowych pomocy dydaktycznych, powstawały z myślą o kade-
tach Szkoły Rycerskiej. Mamy więc omówienie podręcznika języka
polskiego Jana Wulfersa (Agnieszka Baran), historii Józefa Kaje-
tana Skrzetuskiego (Maria Asman) i fizyki Michała Jana Hube.
Ten ostatni tekst powstał w wyniku współpracy literaturoznaw-
czyni Joanny Ziółkowskiej-Krzywdy i fizyka Jana Krzywdy. To
prawdziwie interdyscyplinarny duet badaczy, których kompeten-
cje pozwoliły wskazać nie tylko na nowoczesny charakter samego
podręcznika, ale też na rozwój dyscypliny w czasach oświecenia.
Biblioteka Korpusu Kadetów opisana została szczegółowo (zbiory,
sylwetki bibliotekarzy, regulaminy) w tekście Joanny Donefner. 

Idee oraz wartości (tak nazwana została kolejna część tomu)
przyświecające edukacji w Szkole przybliżone zostały czytelnikowi



„Co jest Kadet?...” 179

Dla przykładu, aby ukazać jak powszechna w kręgach zwolenników planów9

króla była wiedza o planowanym tekście Konstytucji, warto przytoczyć końco-
wy fragment mowy Karśnickiego, który 16 kwietnia mówił: „Nadszedł [...] ten
przecież pożądany dla Polski moment. Zajęte pożarem wojny ościenne z nami
mocarstwa dały nam porę wolnego o sobie zaradzenia. [...] Po mężnym onym
zrzuceniu haniebnego jarzma obcej podległości, [Sejm — A. R.] pierwsze swe na-
tychmiast obrócił na to staranie, aby [...] mógł poprawić obyczaje” (t. 2, s. 483).
Preambuła do Konstytucji 3 maja: „Chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa
znajduje, i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od

tekstami literackimi: dialogiem, kazaniami i przemowami. Są to
przekazy niejednolite co do formy, ale też co do treści, różnie lo-
kujące sympatie polityczne. Dyskurs polityczny Imci Pana Kadeta
[...] z Imci Panem Konwiktorem [...] o maksymach politycznych [...]
z 1768 roku formułuje krytyczne uwagi pod adresem edukacji
kadetów. Tekst ten, wedle ustaleń badaczek (Gabrieli Pawlak
i Aleksandry Bardzkiej-Jackiewicz), funkcjonował w licznych od-
pisach, współtworzył więc dyskurs publiczny dotyczący Szkoły.
Lubianym przez historyków źródłem są kazania. Z definicji są
one moralitetami, nośnikami najważniejszych wartości badanego
środowiska. Takie właśnie kazania (Nauka o religii i obyczajności
w czterech kazaniach dana JJ.PP. Kadetom w Kaplicy Korpusu
roku 1785 i Nauka czwarta powiedziana przy otwarciu klas...) pod-
dał analizie metodą krytyki retorycznej cluster criticism Tomasz
Jackiewicz, konkludując, iż wartości łączące cnoty obywatelskie
i chrześcijańskie zawarte w kazaniach są spójne z tymi, które
zapisano w Katechizmie kadeckim. Ten sam wniosek płynie z lek-
tury kolejnego tekstu. Magdalena Krawczyk przygotowała edycję
mowy Ludwika Fundament-Karśnickiego wygłoszonej 16 kwiet-
nia 1791 roku po zakończeniu lustracji Korpusu Kadetów.
Data dzienna jest tu niezwykle ważna. Oto w sejmie trwały pra-
ce nad kolejnymi ustawami reformującymi ustrój Rzeczypospo-
litej, 18 kwietnia sejm uchwali „Prawo o Miastach Królewskich”,
a w Pałacu Radziwiłłowskim przy Krakowskim Przedmieściu zbie-
rają się zwolennicy kształtowania się „nowego plemienia Pola-
ków” ze Stanisławem Augustem na czele. W pierwszych dniach
maja podjęto decyzję o wprowadzeniu pod obrady sejmu Ustawy
Rządowej, a 3 maja drogą swoistego zamachu stanu uchwalono
Konstytucję. 5 maja Sejm przyjął Deklarację Stanów Zgroma-
dzonych konwalidującą Ustawę Rządową. Tak więc młodzi ucz-
niowie Szkoły na kilkanaście dni przed przełomowymi dla kraju
wydarzeniami wysłuchali mowy, w której wizja reformy była
oczywista, włącznie z nieznacznie zawoalowaną zapowiedzią prze-
prowadzenia wielkiej reformy i uchwalenia konstytucji . Na ile te9
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hańbiących obcej przemocy nakazów [...] dla dobra powszechnego, dla ugrunto-
wania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością
ducha niniejszą Konstytucję uchwalamy”.

wartości kadeci przyjmowali za swoje — trudno dociec. Panegi-
ryczne wiersze opracowane przez Martę Gastoł są — jak zawsze
w wypadku takiej twórczości — raczej świadectwem estetyki lite-
rackiej epoki, zwyczajowych honorów oddawanych protektorom
Szkoły, niż rzeczywistych poglądów. Pokazują jednak efekty edu-
kacji profesorów Szkoły, zachęcających uczniów do pisania i pub-
likowania utworów takich jak mowy okolicznościowe czy próby
poetyckie. Efektem szeroko rozumianego kształcenia kadetów,
także w zakresie tańca, muzyki, dobrych manier — umiejętności
nieodzownych w życiu towarzyskim, do którego młodzi ludzie
aspirowali — było zorganizowanie w Pałacu Kazimierzowskim tea-
tru Szkoły Rycerskiej, wspieranego szczególnie przez Adama Kazi-
mierza Czartoryskiego (Antoni Franke). Tradycje Szkoły Rycerskiej
oraz jej żywa historia widoczne były w Księstwie Warszawskim
(Marta Gastoł w artykule o twórczości poetyckiej uczniów Szkoły
przywołuje laudację dla księcia Czartoryskiego z 1809 roku), ale
też w Kaliszu, gdzie w latach 1794–1832 funkcjonował korpus
kadecki i w którym wyraźnie posługiwano się warszawskim wzo-
rem (Edyta Pętkowska-Grabowska).

Ostatnia część tomu poświęcona jest kulturze materialnej.
Cztery artykuły opisują życie codzienne uczniów i ich nauczycieli
w koszarach kadeckich — Pałacu Kazimierzowskim i przylega-
jących do niego budynkach. Liczne znane i opracowane wcześ-
niej źródła ikonograficzne Pałacu zostały uzupełnione (Joanna
Ziółkowska-Krzywda) o niepublikowane dotychczas dokumenty
z Muzeum Wojska Polskiego tyczące zakwaterowania, a sporzą-
dzone zapewne przez kadeckiego kwatermistrza. Przedstawiają
układ klas i pokoi oraz pomieszczeń gospodarczych. Opisy te są
tym cenniejsze, że zawierają imienne spisy lokatorów tych po-
mieszczeń. Dodać też trzeba, że Pałac Kazimierzowski, jako jeden
z najstarszych budynków na kampusie głównym Uniwersytetu,
jest do dziś silnie wpisany w tożsamość uczelni. Tym bardziej
lektura dawnych planów i przedstawień ikonograficznych jest in-
spirująca dla studentów i pracowników Uniwersytetu Warszaw-
skiego — zarówno autorów, jak i czytelników tomu. Zapewnienie
bezpieczeństwa na terenie koszar, przede wszystkim zapobiega-
nie pożarom, tak groźnym w miastach, było powodem podpisa-
nia w 1773 roku przez generała Fryderyka Moszyńskiego Ustawy
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Wykaz publikacji dr Agaty Wdowik: 10 www.ips.polon.uw.edu.pl/bio.php?id=35
(dostęp: 9.05.2020).

względem ognia, o której pisze Aleksandra Biardzka-Jackiewicz.
Szczegółowość opisów Ustawy nie ustępuje regulacjom wydawa-
nym przez burmistrzów i rady wielu miast Rzeczypospolitej.

Zainteresowanie staropolską sztuką kulinarną, częste dziś
w historiografii, zaowocowało artykułem Joachima Snocha
o kuchni kadetów. Poza relacjami pamiętnikarzy ważne infor-
macje zaczerpnięto z odnalezionego w Archiwum Popielów (AGAD)
dokumentu podsumowującego zaopatrzenie spiżarni Szkoły
w roku 1766. Typowe dla kuchni tej doby rozróżnienie na stół
„wyższy” i „ordynaryjny” widoczne było i w Szkole, lepiej traktu-
jącej kadrę oficerską niż uczniów. Wedle przypuszczeń Autora
gustowano przede wszystkim w dawnych, tradycyjnych smakach
kuchni polskiej.

Tekst zamykający część dotyczącą kultury materialnej traktu-
je o wodzie (Agata Wdowik). Zainteresowania Autorki kulturową
historią wody widoczne są też w innych jej pracach . Nadrzecz-10

na lokalizacja Szkoły na Skarpie Warszawskiej, układ hydrolo-
giczny, bliskość rzeki, źródła, z których czerpano wodę na użytek
codzienny, stały się podstawą zaskakująco ciekawych konstatacji
i znacznie wzbogaciły tom studiów.

Otrzymaliśmy w ciągu ostatnich trzech lat dwa tomy studiów
nad Szkołą Rycerską Stanisława Augusta, znacznie wzbogaca-
jące wiedzę o tej instytucji. Bohaterami obu tomów są przede
wszystkim teksty źródłowe. To one porządkują koncepcję i za-
wartość merytoryczną publikacji. Nie jest to jednak tradycyjny
„wybór źródeł”. Niemal każdy opracowywany edytorsko tekst jest
wzbogacony nie tylko o oczywisty komentarz historyczny, ale też
o pogłębioną refleksję merytoryczną. Prace nad obu tomami by-
ły prowadzone etapami, koncepcja tomu drugiego powstała po
doświadczeniach w opracowaniu materiałów tomu pierwszego.
Pisze o tym we wstępie do drugiego tomu Agata Wdowik: „Był to
dla naszego zespołu przede wszystkim czas rozwoju naukowe-
go na płaszczyźnie indywidualnych ścieżek akademickich, lecz
także w sferze prowadzonych przez nas badań nad nowymi ma-
teriałami archiwalnymi” (t. 2, s. 11). Ten właśnie rozwój nauko-
wy młodych badaczy, widoczny w lekturze obu tomów, jest dla
uważnego czytelnika źródłem wielkiej satysfakcji. W opracowywa-
niu drugiego tomu pojawia się wyraźna, choć jeszcze nieśmiało

http://www.ips.polon.uw.edu.pl/bio.php?id=35
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Np. artykuły w t. 2: Joanna Ziółkowska-Krzywda, Jan Krzywda, Jednoroż-11

ce, przeciwstopni i góry ogniste w podręczniku Michała Jana Hubego, ostatniego
generalnego dyrektora nauk, lub tejże autorki Pałac Kazimierzowski oraz kosza-
ry Korpusu Kadetów. Historia, projekty i ich realizacja w świetle nowo odkrytych
źródeł archiwalnych.

realizowana, potrzeba współpracy interdyscyplinarnej, także tej
szeroko rozumianej . Sądzę, że lektura obu tomów prowokuje do11

sformułowania propozycji rozpoczęcia prac nad nową, nowoczes-
ną monografią Szkoły Rycerskiej, której niezbywalną, a nawet
konstytutywną, częścią winny być prace opublikowane w oma-
wianych tomach. Powinna ona powstać w interdyscyplinarnym
zespole badaczy: polonistów, historyków edukacji, wojskowości,
prawa oraz szeroko rozumianej kultury materialnej ale też, jak
pokazują przykłady, pozornie odległych od historii dyscyplin, ta-
kich jak fizyka czy architektura. 

Na koniec dodać trzeba, że oba tomy są starannie wydane i za-
wierają prócz reprodukcji tekstów źródłowych także bardzo dużo
starannie dobranych ilustracji.

Anna Rosner     
(Uniwersytet Warszawski)
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Szlakiem polskich podróżniczek w epoce oświecenia

Rec.: Małgorzata Ewa Kowalczyk, Zagraniczne podróże Polek
w epoce oświecenia, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2019, 496 s.

Monografia opisuje aktywność Polek w dziejach podróżnictwa
epoki oświecenia.

Zakres chronologiczny pracy to okres od ok. 1740 roku do 1830
roku. Był to czas, kiedy zaangażowanie Polek na płaszczyźnie
kulturalnej, gospodarczej, a także politycznej zaczęło bardzo się
wyróżniać. Wpłynęło to znacząco na postęp w zakresie ich wy-
chowania oraz edukacji. Dotychczasowe spojrzenie na kobietę
opierało się na utartych w tradycji rolach społecznych: żony, matki,
gospodyni domowej. Wiele kobiet pragnęło czegoś innego. Po lek-
turach podróżniczych, geograficznych, opowieściach krewnych,
przyjaciół, znajomych, którzy podróżowali za granicę, obudziła się
w nich ciekawość świata, żądza poszukiwania przygód i wrażeń
estetycznych. Dzięki temu poszerzone zostały ich horyzonty in-
telektualne i pogłębiła się znajomość świata. Kobiety, przekonane
o własnych możliwościach, pragnęły wykraczać poza tradycyjne
funkcje społeczne i realizować się w szeroko rozumianej sferze
publicznej. Wiele z nich przejawiało chęć działania, zaczęły też peł-
nić zupełnie nowe role: zarządzały dobrami, kierowały rodzinnymi
interesami, zajmowały się polityką i angażowały w życie dyploma-
tyczne, zakładały salony towarzyskie, otaczały opieką artystów
i naukowców, fundowały kościoły, budowały rezydencje oraz coraz
częściej podróżowały po świecie.

Autorka recenzowanej książki przedstawia próbę zrozumie-
nia różnych pobudek ich wyjazdów oraz zgłębienia podróżniczych
doświadczeń.

Badaczka, przedstawiając i opisując podróże kobiet, wykorzy-
stała metodę biografii zbiorowych. Informacje dotyczące wyjaz-
dów za granicę wybierała z indywidualnych życiorysów. Materiał
źródłowy stanowiły również rachunki, kwity, paszporty, dzienniki,
raptularze, pamiętniki oraz wszelka korespondencja, która po-
wstała podczas zagranicznych wyjazdów.
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W pracy wyodrębniono cztery rozdziały. Każdy z nich zawiera
po kilka podrozdziałów. Podrozdziały można czytać samodzielnie,
nawet w oderwaniu do całości tekstu, ponieważ każdy z nich sta-
nowi pewną odrębną, zamkniętą całość.

W pierwszym rozdziale, pt. Motywacje wyjazdów, M. E. Kowal-
czyk dokonuje typologii podróży Polek w epoce oświecenia.

Pierwszym powodem wyjazdów, jak się okazuje, była eduka-
cja (s. 27). Wielu szlacheckich rodziców wysoko ceniło edukację
córek pobieraną poza granicami kraju przez wzgląd na wysoki
poziom nauczania. Wyjazdy za granicę były też często konieczne,
aby ochronić dziewczęta przed niebezpieczeństwami wynikający-
mi z działań zbrojnych prowadzonych na terenie kraju.

Trzeci motyw wyjazdów związany jest z podróżami poślub-
nymi (s. 41). W epoce oświecenia wojaż nowożeńców mógł trwać
nawet kilka lat. Szlachcianki marzyły o szybkim zamążpójściu,
aby wyjechać za granicę. Bywało również tak, że obietnicą przed-
sięwzięcia podróży poślubnej kuszono niezdecydowaną na ma-
riaż kandydatkę.

Czwartym powodem podróżowania było zwiedzanie (s. 73).
W XVIII wieku ilość wyjazdów motywowanych chęcią zwiedzania
stale rosła, stając się na początku XIX wieku zjawiskiem niemal
powszechnym w kulturze europejskiej. Ludzie epoki oświecenia
marzyli o tym, co niecodzienne i nieznane. Tęsknota za odległymi
miejscami działała jak magnes, rozpalała wyobraźnię, intrygowa-
ła, stawała się przedmiotem pragnień. 

Piątym z kolei motywem wyjazdów były stosunki towarzyskie
(s. 87). To podróże były tym fundamentem, na którym opierały się
więzi rodzinne, sąsiedzkie, przyjacielskie, koleżeńskie. Przyczynia-
ły się one również do zawierania nowych znajomości i rozszerza-
nia kręgu kontaktów międzynarodowych. Ówczesne kobiety dla
ukochanej osoby były gotowe porzucić wszystko i przedsięwziąć
podróż choćby na przysłowiowy koniec świata. Dotyczyło to oczy-
wiście mężów, kochanków, ale także dzieci. Wśród osób z wyższych
warstw szlachty w dobrym tonie były wizyty na zagranicznych
dworach w celu prezentacji, a przy okazji nawiązania szerokich
kontaktów towarzyskich. U progu oświecenia modne stało się rów-
nież odwiedzanie nie tylko władców, ale także sławnych filozofów,
pisarzy, poetów, uczonych. 

Kolejnym powodem, dla którego warto było wyjechać za gra-
nicę, była rozrywka (s. 101). Monotonia codziennego trybu życia
doprowadzała bogate szlachcianki i arystokratki do wszechogar-
niającego je znudzenia i melancholii. Najprostszym lekarstwem
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na ten stan rzeczy były kontakty towarzyskie, a także aktywność
fizyczna i intelektualna. Doskonałą okazją do szukania rozrywki
za granicą był karnawał, spędzony na wspaniałych balach, maska-
radach, festynach, redutach, przedstawieniach teatralnych i kon-
certach. Do popularnych rozrywek wśród pań z wyższych sfer
należały również wizyty zagraniczne u osób parających się wróż-
biarstwem. Choć wiele z nich podchodziło z dystansem do obiet-
nic, którymi szafowali kabaliści, łudząc je nadzieją na poznanie
przyszłości, to jednak z chęcią korzystały z oferowanych przez nich
technik wróżbiarskich.

Następnym motywem, który przyczyniał się do dalekich wy-
jazdów, było zdrowie (s. 111), jedna z najważniejszych wartości
w mentalności szlachty. Aby je ochronić, utrzymać i poprawić,
uciekano się do różnych sposobów. Ówczesna medycyna, pomimo
znacznego postępu, wciąż nie radziła sobie z wieloma choroba-
mi. Dostęp do wykwalifikowanego lekarza był utrudniony. Dobrzy
i skuteczni medycy byli w Europie. Arystokratki wyjeżdżały więc
na konsultacje i leczenie za granicę. Coraz więcej Polek wyjeżdża-
ło również do zagranicznych uzdrowisk.

Kolejnym ważnym i znaczącym powodem, dla którego Polki
przekraczały granicę, były wyjazdy ściśle związane z religią
(s. 127). Pielgrzymki do sanktuariów położonych poza granicami
kraju mają wielowiekową historię i bogatą tradycję. Takie wyjazdy
miały na celu duchowe odrodzenie. Decydowano się na nie tak-
że, mając na względzie konkretne intencje: uzyskanie odpustu,
prośbę o łaski lub podziękowanie za nie, dopełnienie złożonego
ślubu czy odbycie pokuty. Fascynacja świętością ziemi włoskiej,
a przede wszystkim Wiecznego Miasta, udzieliła się wszystkim
Polkom. Wynikała ona z głęboko przeżywanej wiary i przywiąza-
nia do tradycji chrześcijańskiej, a przede wszystkim katolickiej.
W czasie nabożeństw w kościołach, podczas obcowania z relikwia-
mi świętych czy nabywania powszechnie uznanych dewocjonaliów
dochodziło do pogłębiania przeżyć natury religijnej. Wzmacniało je
błogosławieństwo udzielone przez papieża.

W XVIII wieku rosła gospodarcza i polityczna aktywność Po-
lek. Kobiety przedsiębiorcze stawały się w rezultacie rzeczywisty-
mi głowami rodzin, odpowiedzialnymi za egzystencję i dobrobyt
wszystkich jej członków. Często to właśnie konieczność załatwie-
nia interesów była powodem, dla którego panie decydowały się na
zagraniczną podróż (s. 136).

Dość częstym zjawiskiem była też emigracja (s. 150). Opusz-
czenie ojczystego kraju w celu stałego lub czasowego osiedlenia
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się w innym państwie było podyktowane różnymi względami: re-
ligijnymi, ekonomicznymi, politycznymi, a także rodzinnymi czy
osobistymi. Decyzja o emigracji była zwykle podejmowana z myślą
o poprawieniu swojego położenia i zapewnieniu lepszych warun-
ków życia.

W drugim rozdziale, zatytułowanym Codzienność w drodze,
Autorka podejmuje problematykę, której zakres sięga od przygo-
towań do wyjazdu, poprzez drogi i środki transportu, zakwate-
rowanie i wyżywienie, do omówienia niebezpieczeństw, z którymi
trzeba było się zmierzyć na szlakach podróżnych.

W epoce oświecenia możliwości wyjazdowe kobiet zależały od
ich stanu cywilnego. Pełną niezależność miały wdowy, tymczasem
córki-panny były całkowicie uzależnione w tej kwestii od woli ro-
dziców lub opiekunów i to z nimi też najczęściej podróżowały po
Europie. Mężatki musiały przekonywać do swoich planów wyjaz-
dowych przede wszystkim małżonków, choć czasem także ojców
i matki. Kobieta, której mąż nie mógł lub nie chciał towarzyszyć
w podróży, musiała uzyskać jego oficjalne zezwolenie, aby wyje-
chać za granicę, a także jego finansowe wsparcie. Ówczesne ko-
biety miały ograniczone prawa zarówno osobiste, jak i majątkowe.
Przed wyjazdem za granicę panie musiały postarać się o paszport,
świadectwo zdrowia i, rzecz jasna, listy polecające od ustosunko-
wanych osób. Ważnym elementem przygotowań do wyjazdu by-
ło też zorganizowanie odpowiedniej kompanii podróżnej (s. 161).
Kobiety nie wyjeżdżały za granicę same, a rzadko kiedy wyłącznie
w towarzystwie służby. Im liczniejszy był skład kompanii, tym
większym prestiżem, godnością i znaczeniem cieszyła się dama
w czasie drogi. Wyprawa za granicę wymagała również przemy-
ślanego kompletowania bagaży, toteż dużo czasu spędzano na
rozmyślaniach ile kufrów zabrać i co do nich spakować. Wiele
podróżniczek starało się zapoznać z informacjami na temat miejsca
docelowego na długo przed wyjazdem, czytając turystyczne prze-
wodniki. Na potrzeby podróżnych drukowano plany miast i mapy
dróg. Tak więc dzięki wykształceniu oraz lekturze piśmiennictwa
podróżniczego i krajoznawczego duża część pań epoki oświecenia
była dobrze przygotowana do zagranicznych wojaży.

Z wyruszeniem bezpiecznie w podróż łączyły się różne rady i za-
lecenia, których celem było uchronienie udających się na wojaż
przed nieszczęściem oraz atakami sił nieczystych. Wielu podróż-
nych tuż przed wyjazdem uczestniczyło we mszy świętej, na któ-
rej otrzymywano błogosławieństwo na drogę. Rodzina i znajomi
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odprowadzali wyjeżdżających do rogatek miasta, a niekiedy nawet
jeszcze dalej.

Aby dotrzeć do zamierzonego celu, poruszano się najdogod-
niejszymi i najkrótszymi drogami. Szybkość, komfort i bezpieczeń-
stwo podróżowania w dużej mierze zależały od jakości i rodzaju
środków transportu. Początkowo była to komunikacja pasażerska
liniami pocztowymi (s. 177). Warto podkreślić, że poczta wynaj-
mowała klientom przeważnie tylko konie, a wózki lub sanki były
najczęściej własnością podróżujących nimi osób. Występowała
również komunikacja dyliżansowa. Ci, którzy z różnych powodów
nie chcieli lub nie mogli podróżować pocztą lub dyliżansem, a nie-
stety nie posiadali własnego zaprzęgu, wynajmowali zawodowego
woźnicę-weturyna. Zapewniał on nie tylko środek transportu, ale
także zajmował się wyszukiwaniem noclegu i zapewniał wikt.

Innym, przyjemniejszym rodzajem transportu, dającym ulgę
od trzęsącego wozu, była żegluga śródlądowa. Sieć kanałów i ure-
gulowanych rzek stanowiła często najszybsze i najdogodniejsze
połączenie. Polki niechętnie zamieniały drogę lądową na morską,
ponieważ wiązało się to z większym niebezpieczeństwem z powo-
du burz, korsarzy i utonięć.

W epoce oświecenia, wędrując głównymi szlakami, nie napoty-
kano większych kłopotów z zakwaterowaniem i wyżywieniem. Przy
najważniejszych europejskich traktach pocztowych znajdowały
się domy zajezdne, połączone najczęściej ze stacjami. W drodze od
jednej miejscowości do kolejnej podróżny napotykał też zwykłe
gospody, karczmy, oberże oraz zajazdy, mogące sprostać podsta-
wowym potrzebom.

Każdy, kto przekraczał granicę kraju, stykał się z innymi ję-
zykami i systemami monetarnymi. Posługiwania się jednostkami
pieniężnymi będącymi w obiegu danego państwa można było
szybko się nauczyć. Większą trudność sprawiały umiejętności ję-
zykowe. Dlatego ci, którzy nie znali języków obcych lub słabo nimi
władali, a chcieli wyjechać za granicę, zabierali ze sobą tłumacza.
W oświeconej Europie język francuski był postrzegany jako lingua
franca, podobnie jak dziś angielski (s. 199). Posługiwanie się nim
w mowie i piśmie było oczywistością zarówno na dworach, jak
i wśród osób wykształconych. Dla większości polskich podróż-
niczek z wyższych warstw społecznych biegła znajomość języka
francuskiego była czymś naturalnym.

Codzienność w drodze na szlakach podróżniczych epoki oświe-
cenia to również trwogi i niebezpieczeństwa. Każda wyprawa,
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niezależnie czy morska, czy lądowa, wiązała się z licznymi zagro-
żeniami. Bandyckie napady i rabunki zdarzały się w każdym kraju.
Dlatego też podróżni często wynajmowali nie tylko przewodników,
ale także żołnierzy do ochrony przed rabusiami.

W rozdziale trzecim Autorka opisuje szczegóły pobytu zagra-
nicznego. Kiedy podróż osiągnęła swoje miejsce docelowe, pa-
nie poddawały się ustalonemu rytmowi dnia. Rozkład zajęć był
oczywiście sprawą indywidualną, aczkolwiek zależał od celu i cha-
rakteru podróży. 

Polki przebywające poza granicami kraju zgodnie ze staro-
polskim obyczajem uczestniczyły w coniedzielnej mszy świętej
(s. 252). Było to dla nich obowiązkiem obyczajowym, a także du-
chowym przeżyciem. Brały udział we wszystkich wydarzeniach
związanych z katolickim rokiem liturgicznym. Uczestniczyły rów-
nież w ceremoniach państwowych: koronacjach królów i ich
małżonek, urodzinach królewskich dzieci oraz ceremoniach po-
grzebowych, ingresach posłów i dyplomatów cudzoziemskich,
wjazdach ambasadorów czy odwiedzinach obcych książąt.

Najważniejszym jednak elementem pobytu Polek za granicą
w epoce oświecenia było uczestnictwo w życiu towarzyskim, czyli
spotkaniach przy stole, konwersacjach, zabawach i rozrywkach. 

Dużą część czasu spędzonego na wyjeździe pochłaniały Polkom
z wyższych i bardziej zamożnych warstw społecznych zakupy i ob-
stalunki. W wolnych chwilach panie odwiedzały sklepy, krawców,
modystki, bukinistów, ogrodników, pracownie artystyczne i war-
sztaty rzemieślnicze, dokonując rozległych oraz różnorodnych za-
kupów i zamówień. Polki najczęściej kupowały za granicą modne
dodatki do strojów: obuwie, pończochy, rękawiczki, nakrycia gło-
wy, wachlarze, parasolki (s. 289). Istotną pozycję wśród wydatków
bogatych podróżniczek zajmowała biżuteria wysadzana szlachet-
nymi kamieniami. Kobiety dbające o wygląd nie oszczędzały rów-
nież na kosmetykach. Zamożne panie kupowały też za granicą
artystycznie wykonane sprzęty domowe, bogato zdobioną zastawę
stołową, instrumenty muzyczne, a nawet zabawki dziecięce.

W czwartym rozdziale Autorka przedstawia kulturowy wymiar
kobiecych podróży. Omawia w nim wszelkie formy utrwalania na
papierze wrażeń i doświadczeń z wyjazdów za granicę, czyli podróżo-
pisarstwo. Były to m.in. dzienniki, raptularze, pamiętniki, listy oraz
wszelka inna korespondencja. Inną formą upamiętniania wojaży
było portretowanie się u najsłynniejszych europejskich malarzy
i rzeźbiarzy (s. 351). Następnie Badaczka ukazuje wpływ podró-
ży na kolekcjonerskie pasje kobiet, a także na przebudowywanie
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i urządzanie rezydencji oraz zakładanie i upiększanie ogrodów.
Pokazuje, jak kobiety tej epoki odbierały aspekty związane z cia-
łem, urodą i modą.

Niniejsza monografia prezentuje bardzo dobrą znajomość lite-
ratury przedmiotu. Jest kompletnym dziełem. Temat publikacji
został omówiony w sposób szeroki i wyczerpujący. Badaczka wy-
korzystała różnorodne źródła. Zarówno te, które powstały
w związku z konkretnymi podróżami, jak i te, które pojawiały się
w przestrzeni publicznej epoki oświecenia. We właściwy sposób
posłużyła się wszelkimi zdobytymi informacjami. Zaprezentowała
też bogatą bibliografię z zakresu badanego tematu.

W opracowaniu występuje jednak wiele powtórzeń, które nie
dodają wartości merytorycznej, a wydłużają niepotrzebnie po-
szczególne podrozdziały.

Autorka zgłębiła tematykę dzięki szerokiej kwerendzie przepro-
wadzonej w licznych archiwach i bibliotekach na terenie Polski
oraz poza jej granicami. Niniejsza publikacja to nie tylko opis
zagranicznych podróży Polek w epoce oświecenia, to także cha-
rakterystyka damskiej części rodzin magnackich i szlacheckich.
Aktywne poznawanie obcych państw, ich kultury oraz zdobyte
w ten sposób doświadczenia służyły nie tylko samemu podróż-
nikowi, ale również jego ojczyźnie. Wartościami podróżowania
było poszerzanie wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności, rozwi-
janie horyzontów myślowych, a także nawiązywanie różnorakich
kontaktów towarzyskich. To właśnie ówczesnym kobietom za-
wdzięczamy powstanie wielu cennych zbiorów dzieł sztuki oraz
kolekcji przyrodniczych.

Sentencja „podróże kształcą” była i jest aktualna i uniwersalna
w kulturze każdych czasów, a książka Małgorzaty Ewy Kowalczyk
wydaje się być lekturą inspirującą do dalszych badań nad udzia-
łem kobiet w kulturze polskiego oświecenia.

Paweł Soliwoda  
(IBL PAN w Warszawie)
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Odzyskać oświecenie

Rec.: Maciej Parkitny, Nowoczesność oświecenia. Studia o li-
teraturze i kulturze polskiej drugiej połowy XVIII wieku,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
Poznań 2018, 258 s., seria „Filologia Polska”, nr 196

Pisanie o nowoczesności jawi się dzisiejszemu odbiorcy jako
ryzykowne. Tym bardziej problematyczne jest pisanie o nowo-
czesności oświecenia, o którym doskonale wiemy, że jest źródłem
(wszelkich) naszych problemów, od zniszczenia planety podpo-
rządkowanej przez złowrogi Rozum po manowce terrorystycznej
„humanistyki klasycznie nowoczesnej” (jak ochrzcił ją niedawno
Ryszard Nycz). Oświecenia, które z drugiej strony wydaje się na
tyle odległe, że rozważając rozterki nowoczesnych, można je bez-
piecznie pominąć i uprawiać spokojnie historycznoliteracki ogró-
dek. Co w końcu może mieć wspólnego poczciwy biskup Krasicki
z Baudelairem czy Joycem? O ile bowiem kategoria „modernizmu”
rozumianego szeroko (od około połowy XIX do połowy XX wie-
ku) dobrze już zakorzeniła się w polskich badaniach literackich,
a nawet dydaktyce akademickiej, o tyle z „nowoczesnością” jest
chyba gorzej, a traci na tym właśnie XVIII stulecie (i pierwsze de-
kady wieku XIX). Jeśli zatem stawką książki Macieja Parkitnego
było, jak sądzę, odzyskanie dla nas polskiego wieku świateł, była
to gra warta podjęcia. Powiedzmy też z góry: książka to nie tylko
ważna, lecz również przekonująca.

Tytułowa nowoczesność jako rama interpretacyjna mocno spa-
ja cztery poszczególne rozdziały. Książkę podzielono dodatkowo na
dwie części: pierwszą — o charakterze syntetycznym (Przekroje),
drugą — analitycznym (Zbliżenia). We wszystkich nowoczesność,
zgodnie z deklaracją zawartą we Wprowadzeniu, spełnia funkcję
niejako podwójną — przedmiotu i narzędzia badawczego.

 

Po pierwsze — bowiem — epoka oświecenia jest czasem wchodzenia lite-

ratury i kultury polskiej w nowoczesność [...]. Ponadto, po wtóre, kategoria

nowoczesności stanowić może efektywny instrument poznania i deskrypcji

literatury oraz kultury polskiego oświecenia (s. 8). 
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Taka dystynkcja czyni z nowoczesności pojęcie równie po-
ręczne jak inne, funkcjonujące pod tym względem analogicznie,
pojęcia zajmujące centralne miejsce w badaniach spod znaku
„zwrotów”, według klasycznej definicji Doris Bachmann-Medick
będące właśnie przedmiotami-narzędziami, „co” i „jak”. Zarazem
jednak, dzięki historycznej więzi między nowoczesnością (w jed-
nym z jej aspektów, o czym niżej) a oświeceniem, unika Autor
arbitralności czy anachronizmu.

Niewątpliwie najważniejszy z punktu widzenia całości jest
rozdział pierwszy, dotyczący Nowoczesności jako kategorii badań
literackich nad polskim oświeceniem. To w nim owa rama inter-
pretacyjna zostaje omówiona, w nim też nakreślone są cele i szer-
sze perspektywy badań nad nowoczesnością oświecenia. Pozostałe
trzy rozdziały stanowią w zasadzie potwierdzenie wartości opera-
cyjnej poczynionych tu rozpoznań, zarówno na poziomie makro
(rozdział drugi), jak i mikro (trzeci i czwarty). Doprecyzowanie
narzędzi badawczych następuje w dwóch głównych krokach. Po
pierwsze Autor mierzy się z — tak obrosłym tradycją badawczą,
że jak zwykle w podobnych wypadkach przerażająco wieloznacz-
nym — pojęciem nowoczesności. Po drugie przykłada je do polskie-
go oświecenia, by określić miejsce tej epoki/formacji w procesie
historycznoliterackim.

Przedstawiając przyjęte przez siebie rozumienie nowoczes-
ności, Parkitny, jak deklaruje, obiera strategię syntezy na meta-
poziomie tych definicji pojęcia, które dają się ze sobą uzgodnić.
Choć może się to wydawać przedsięwzięciem karkołomnym, Ba-
dacz wychodzi z niego obronną ręką, a to, jak się zdaje, dzięki
dwóm niewyrażonym wprost modyfikacjom powyższego założe-
nia. Przede wszystkim nie ma tutaj skazanej z góry na klęskę
próby uzgodnienia zbyt wielu stanowisk, a najważniejszą rolę zda-
ją się odgrywać koncepcje Herberta Schnädelbacha i Wolfganga
Welscha. Poza tym Autor nie stroni od własnej konceptualiza-
cji, w każdym razie jeśli idzie o rozkład akcentów — wybór tego,
co w nowoczesności przydać się może polskiemu oświeceniu.
Za Schnädelbachem wyróżnia zatem cztery sposoby użycia tego
pojęcia: wartościujące, normatywne, historyczne i strukturalne.
Najważniejsze z nich okazują się dwa ostatnie, a właściwie ich
wzajemna relacja. Przyjęcie rozróżnienia między nimi pozwala bo-
wiem stwierdzić, że o ile poszczególne przekonania, które moż-
na uznać za nowoczesne, pojawiały się w myśli europejskiej już
wcześniej, o tyle dopiero oświecenie „skonfigurowało je w pewien
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Zob. M. E. Opler, Themes as Dynamic Forces in Culture, „The American1

Journal of Sociology” 1945, vol. 51, nr 3, http://www.jstor.org/stable/2770420
(dostęp: 30.12.2019).

[...] system założeń i presupozycji” (s. 34). To właśnie założenie
pozwala uzasadnić szczególną wagę opisywanego XVIII stulecia.

Możliwość przyłożenia kategorii nowoczesności także do pol-
skiego XVIII wieku jest natomiast warunkowana koncepcją asyn-
chroniczności stawania się poszczególnych jej „podsystemów”
(filozoficznego, społecznego, cywilizacyjnego, kulturowego itd.), któ-
ra decydowała o zaistnieniu narodowych wariantów modernitas.
Autor nie próbuje podać pełnego wykazu „założeń i presupozycji”,
które konstytuują nowoczesność, zadowalając się obserwacją, że
w większości dotychczasowych ujęć panuje zgoda co do pewnej
ważnej przemiany, lokowanej zwykle około 1750 roku, choć jej
główne, definicyjne, wyznaczniki wskazywane bywają różnie. Ba-
dacz proponuje natomiast pewną definicję na metapoziomie.
Otóż zauważa, że

 

w odniesieniu do ogromnej większości idei, mających oświeceniowy rodowód

i zasadnie pozwalających się rozpatrywać jako fundacyjne dla nowoczes-

ności, wskazać można inne, będące ich zaprzeczeniem [...], podobnie jak one

ukształtowane w oświeceniu i — co najważniejsze — również dające się po-

traktować jako formacyjne dla nowoczesności (s. 37). 

 
W efekcie okazuje się, że nowoczesność można traktować jako

pewien „system napięć”, a jej metacechą konstytutywną byłaby
zdolność samokrytyki — praktykowanej permanentnie i skutku-
jącej nieuniknionym, trwałym „kryzysem”. Wyprzedzając dalszy
wywód, wskażę od razu, że ta właśnie cecha nowoczesności okaże
się dla Parkitnego kluczowa w określeniu Krasickiego jako pisa-
rza nowoczesnego. Być może interesującym rozwinięciem obra-
zu nowoczesności jako systemu napięć byłoby sięgnięcie do idei
„tematów kulturowych” Morrisa Edwarda Oplera, podkreślają-
cego rolę interakcji pomiędzy tematami (zespołami twierdzeń
i przekonań wyrażającymi się w różnych sferach życia społecz-
nego) a kontrtematami, interakcji warunkującej dynamikę danej
kultury . Wykorzystanie koncepcji antropologa wydaje się ku-1

szącą strategią reinterpretacji związków takich funkcjonujących
w badaniach pojęć jak „oświecenie” i „kontroświecenie”, z któ-
rymi mierzy się Parkitny, próbując określić stosunek Krasickiego
do idei uznawanych za oświeceniowe.

http://www.jstor.org/stable/2770420
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Tymczasem jednak drugim krokiem teoretycznym poprzedza-
jącym analizę kultury i literatury polskiego oświecenia jest przy-
łożenie do niego tak rozumianej kategorii nowoczesności. Autor
stawia zatem dwa pytania: o jej podsystem literacki oraz wariant
polski. Zauważa, że o nowoczesności (a właściwie głównie o mo-
dernizmie) pisano dotąd przede wszystkim w rodzimej historii li-
teratury w odniesieniu do zjawisk zapoczątkowanych w drugiej
połowie XIX wieku. Starając się wypracować sposób myślenia
o oświeceniu-jako-nowoczesności, Parkitny świadomie podąża za
postulatami Teresy Kostkiewiczowej. Za kluczowe dla wprowa-
dzenia tego sposobu myślenia do świadomości naukowej, przede
wszystkim historycznoliterackiej, uznaje stworzenie „teorii proce-
su literackiego nowoczesności” (s. 53), czyli takiej teorii procesu
historycznoliterackiego, odniesionego do literatury polskiej, która
uwzględni nowoczesność jako jeden z etapów tego procesu.

Zaproponowany następnie podział należy uznać za szczególnie
ważką wysuniętą w rozprawie propozycję. Nie powstała ona, co
należy policzyć także na jej korzyść, w próżni, ale drogą modyfikacji
jednej z bardziej rozpoznawalnych koncepcji nowej periodyzacji
historii literatury polskiej, wysuniętej na fali postulatów reinter-
pretacji tradycyjnego podziału na epoki literackie — mianowicie
teorii formacji zaprezentowanej przez Jerzego Ziomka. „Formacje”
Ziomka, przemianowane na „paradygmaty” (ze względu na odmien-
ne obciążenie znaczeniowe terminu „formacja” w badaniach nad
oświeceniem polskim), służą Parkitnemu jako jednostki „długiego
trwania”, przebiegające na odmiennej częstotliwości niż tradycyj-
nie wyodrębniane okresy w literaturze. Pewne wątpliwości budzi
jedynie wybór akurat „paradygmatu” jako terminu zastępującego
„formację”. Choć Badacz zastrzega, że nie przejmuje wraz z nim
Khunowskiego wyobrażenia o radykalnej i skokowej zastępowal-
ności paradygmatów, wypada zapytać, jakie właściwie cechy para-
dygmatyczne przypisuje w takim razie wskazanym przez siebie
trzem wielkim całościom (nie zostało to chyba dostatecznie objaś-
nione). Być może fortunniejsze byłoby pozostanie przy „formacji”
z zastrzeżeniem, że jest ona rozumiana za Ziomkiem; być może też
pozwoliłoby to wydobyć jakieś wspólne kryteria formacji w wąskim
(„formacja oświeceniowa”) i szerokim (Ziomkowym) sensie. 

Podział na formacje — przypomnijmy: średniowieczną, kla-
syczną (nowożytną), romantyczną (osiemnastowieczną) i awangar-
dową (dwudziestowieczną) — zostaje zmodyfikowany. Po pierwsze
Parkitny rezygnuje z rozdzielania formacji dziewiętnasto- i dwu-
dziestowiecznej. Choć decyzja ta nie jest szerzej uzasadniona, jako
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mniej istotna dla zagadnień stricte oświeceniowych, wydaje się
trafna. Autor zresztą w wielu miejscach ujmuje jako dyskusyjne
także głębokie pęknięcie, które zdawało się dzielić modernizm
i postmodernizm i konsekwentnie, jak można się domyślić, opo-
wiada się za ujmowaniem naszej współczesności także jako no-
woczesnej/modernistycznej. Po drugie Badacz przesuwa wstecz
granicę podziału między formacją nowożytną a tą następującą po
niej (przez Ziomka zwaną romantyczną). To właśnie oświecenie —
zgodnie z wyprowadzoną w części poprzedzającej definicją nowo-
czesności — jest strefą graniczną pomiędzy nowożytnością (for-
macją klasyczną) a nowoczesnością. U Ziomka funkcję tej granicy
pełnił „przełom romantyczny”. Zaważyły na tym bodaj dwa czyn-
niki — głęboko zakorzenione w polskiej historii literatury wyobra-
żenie o romantyzmie jako o nurcie radykalnie nowym, o starciu
klasycyzmu i romantyzmu jako o walce przeciwieństw na śmierć
i życie, oraz potraktowanie literatury oświecenia jako typowej re-
prezentacji estetyki „klasycyzmu”. Natomiast Parkitnemu wylicze-
nie najważniejszych cech formacji „klasycznej” pozwala ulokować
ich stopniowe przekształcenia już w wieku XVIII. 

Tak przebudowana teoria procesu literackiego (średniowie-
cze — nowożytność — nowoczesność) z punktu widzenia badań
nad oświeceniem wykazuje kilka zalet (wspominanych w różnych
miejscach rozprawy), które chciałabym podkreślić. Po pierwsze
pozwala na ujęcie przemian pomiędzy formacjami raczej jako wy-
padkowej kontynuacji i dyskontynuacji, procesu rozciągniętego
w czasie, niż cięcia. Dzieje się tak dzięki umieszczeniu granicy
między nowożytnością a nowoczesnością wewnątrz oświecenia,
skądinąd formacji (w wąskim rozumieniu) spójnej, nie tylko dzie-
lącej więc, lecz także łączącej obie wielkie formacje. Tym samym
pozwala, zgodnie z najnowszymi badaniami, podkreślić też raczej
ciągłość niż zerwanie pomiędzy tradycją staropolską i oświecenio-
wą (zagadnieniu temu Parkitny poświęci drugi rozdział rozprawy).
Po drugie pozwala na nowo przemyśleć relację między oświece-
niem a romantyzmem, która w tym ujęciu polegałaby raczej na
radykalizacji postulatów, wyciągnięciu wniosków i dokonaniu roz-
strzygnięć przez ten ostatni, niż na rozpoczynaniu wszystkiego od
nowa. Wątek ten nie jest w rozważaniach Autora Nowoczesności
oświecenia rozwinięty, co nie dziwi — interesuje go przede wszy-
stkim oświecenie jako inicjujące nowoczesność, a więc raczej jego
relacja z epoką poprzednią — niemniej właśnie dlatego okres ten
jawi się jako jeden z ciekawszych obszarów eksploracji dla in-
nych badaczy. Po trzecie wreszcie pozwala ulokować oświecenie
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Analogiczną krytykę retoryki walki w odniesieniu do tak zwanego sporu ro-2

mantyków z klasykami przedstawił nie tak dawno Tomasz Jędrzejewski (Zob.
T. Jędrzejewski, Literatura w warszawskiej prasie kulturalnej pogranicza oświe-
cenia i romantyzmu, Kraków 2016).

na początku tej formacji, której my sami i nasza epoka jesteśmy
chwilowym zwieńczeniem. Jawi się ono zatem jako niezwykle in-
teresujące nie tylko jako okres szczególnie dynamiczny wewnętrz-
nie, lecz również wyjątkowo ważny dla nas. Ten ostatni wątek
pozwolę sobie zawiesić, by powrócić do niego na zakończenie.

Pierwszy rozdział rozprawy został omówiony obszerniej ze wzglę-
du na jego szczególną wagę w obrębie myślowej całości publikacji.
W rozdziale drugim podjęte zostało zagadnienie również przekro-
jowe, niemniej jednak już osadzone w ramach przedstawionej
wcześniej koncepcji. Rzecz dotyczy relacji pomiędzy oświeceniem
a sarmatyzmem. Po raz kolejny Badacz musi zmierzyć się z po-
jęciem, wokół którego narosła tyleż onieśmielająca, ile nieraz
gmatwająca zagadnienie tradycja badawcza. Parkitny zauważa,
że bez względu na to, jak definiowano sarmatyzm, w odniesieniu
do XVIII stulecia określano go jako nurt przeciwstawny oświece-
niu, ewentualnie — rzadziej — przedłużano jego trwanie w głąb
stulecia, pomniejszając wagę zjawisk „oświeceniowych” w kultu-
rze polskiej. Tymczasem, i to stanowi główną tezę historyczną
rozdziału, obu zjawisk nie należy traktować jako rozłącznych i an-
tagonistycznych. Autor omawia ich filiacje na przykładzie myśli
politycznej (kontakty szlacheckich „republikanów” z Rousseau).
Konsekwentnie podkreśla swoistą ideologiczną „przepuszczalność”
obu: oświeceniowego sarmatyzmu i sarmackiego oświecenia. Inte-
resujące byłoby być może omówienie większej liczby przykładów
wzajemnych związków obu formacji kulturowych.

Należy jednak zauważyć, że szczegółowe rozpoznania historycz-
ne nie są chyba głównym celem tej części książki. Parkitny pod-
kreśla raczej ogólnie, że aktualny stan badań nad oświeceniem
pozwala na podważanie stereotypowego dualizmu. Ważniejsze, po-
nownie, zdają się metawnioski. Po pierwsze ten o sile stereotypów
w dyskursie (także naukowym), zgodnie z którymi obie formacje,
a także okresy: staropolski i oświeceniowy/nowoczesny, pozosta-
wałyby ze sobą w relacji walki . Obraz taki byłby oparty na czarnej2

i białej legendzie obu, legendzie przede wszystkim najpierw ro-
mantycznej, a następnie marksistowskiej. Niesłabnąca siła owej
stereotypowej retoryki wynika chyba, jak zauważa Autor, także ze
szkolnej praktyki dydaktycznej. Ten zaledwie wspomniany wątek
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Zob. D. Ulicka, Przegapiona okazja, „Teksty Drugie” 2018, nr 6.3

jest kolejnym wartym podjęcia w szerszej dyskusji. Stereotypo-
wość owa nie jest przecież obojętna dla współczesnego polskiego
dyskursu publicznego, a przeciwdziałanie jej wymaga roztropności
badacza, by obrona oświecenia przed swoistym (neoromantycz-
nym) neosarmatyzmem nie przeszła w jego równie stereotypową
apologię, o co łatwo w polemicznym zacietrzewieniu. Aktualność
przedstawionych w tym rozdziale problemów Parkitny proponu-
je widzieć jednak także w ogólniejszej — i bardziej uniwersal-
nej — perspektywie. Po drugie bowiem Autor zwraca uwagę na
potencjał polskiego wieku świateł, który byłby wart odzyskania
dla nas jako wyprzedzająca nieraz rozpoznania ponowoczesne
krytyka nowoczesności z jej wnętrza, a nawet u jej progu. Polskie
oświecenie jako jeden z wielu wariantów modernitas wyróżniało-
by się dzięki twórczej kontynuacji tradycji wcześniejszych, a jego
peryferyjność — traktowana jednak nie, jak zazwyczaj, jako przy-
czyna opóźnienia czy wtórności, ale jako możliwość spojrzenia
z zewnątrz — okazywałaby się jego oryginalną siłą. Bardzo cie-
kawe, że podobne ujęcie zaproponowano ostatnio w odniesieniu
do polskiej dwudziestowiecznej teorii literatury, która jako hete-
rogeniczna, nieortodoksyjnie nowoczesna (wobec stereotypu no-
woczesności i nowoczesnej teorii), mogłaby odegrać rolę kanonu
alternatywnego i teorii suplementarnej, wyprzedzającej nieraz roz-
poznania późniejszych krytyków modernizmu . Być może więc3

zbliżamy się tu do jakiejś „swoistości” kultury polskiej, nie tylko
wieku świateł, a w każdym razie cennej strategii pozwalającej
przemyśleć na nowo jej pozycję wobec światowych kanonów.

Ta „peryferyjna” siła polskiego oświecenia ujawnia się w ana-
lizowanych w drugiej części Nowoczesności oświecenia utworach
Krasickiego. Dwa ostatnie rozdziały książki poświęcono kolejno
miejscu filozofii antycznej w dyskursie tego pisarza oraz jego
świadomości religijnej. Oba zagadnienia są naturalnie bardzo roz-
ległe i zostały zawężone. W przypadku pierwszego Parkitny oma-
wia sposób wykorzystania w pracach Krasickiego figur trzech
filozofów: Diogenesa z Synopy, Seneki i Platona. Sposób odwoły-
wania się do każdego z nich okazuje się zaskakująco stały, przy
czym we wszystkich przypadkach polega właściwie na wykorzy-
staniu postaci z historii filozofii antycznej w celu odniesienia się
do zjawisk współczesnych Krasickiemu. Diogenes staje się ne-
gatywnym przykładem służącym krytyce nadmiernych roszczeń
rozumu i pychy pozornej filozofii. Seneka winny jest hipokryzji,
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której przyczyną są związki filozofa z dworem. Dzieje sycylijskich
podróży Platona stanowią zaś ostrzeżenie przed chęcią budowy
filozoficznej utopii za cenę sprzymierzenia się z tyranem. Okazu-
je się zatem, że wszyscy trzej bohaterowie wykorzystani są do
krytyki współczesnych intelektualistów pozujących na filozofów,
pozbawionych jednak filozoficznej pokory, nadmiernie ufnych w si-
łę rozumu, skłonnych do flirtu z absolutystyczną władzą. Waż-
niejszy od stosunku Krasickiego do tradycji antycznej (z której
oczywiście obficie korzystał) okazuje się jego stosunek do oświe-
cenia — oświeceniowy w ujęciu Parkitnego par excellence, czyli
autokrytyczny. Ostrość widzenia zapewnia biskupowi warmińskie-
mu szczególna sytuacja polityczna Rzeczypospolitej, nie pozwala-
jąca na pielęgnowanie złudzeń wobec instrumentalnego stosunku
monarchów do philosophes.

Postawienie zdecydowanej tezy o oświeceniowości i nowoczes-
ności Krasickiego skutkuje koniecznością zmierzenia się z tezami
badawczymi o jego przynależności do oświecenia bądź kontr-
oświecenia, a to kieruje przede wszystkim do ostatniej poruszonej
w publikacji kwestii — religijności autora Satyr. Krasickiego opo-
wiedzenie się za religijnością nie oznacza dla Parkitnego kontr-
oświeceniowości pisarza. Podobnie jak oświecenie i sarmatyzm,
tak oświecenie i religijność nie są bowiem w tym ujęciu przeciw-
stawne. Wręcz przeciwnie, bycie „kontr”, wyostrzony krytycyzm,
staje się po raz kolejny sercem oświeceniowości. Także w sferze
stosunku do wiary Krasicki okazuje się przeciwnikiem nadmier-
nych roszczeń Rozumu. Umiarkowany sceptycyzm — dotyczący
możliwości poznania rozumowego sfery nadprzyrodzonej — chroni
jego osobistą wiarę bez wyrzekania się oświeceniowego racjona-
lizmu zastosowanego do innych dziedzin. Pewne wątpliwości może
budzić jedynie mocne postawienie tezy o oparciu tej wiary oso-
bistej na „intensywnie przeżywanej emocji metafizycznej” (s. 193),
a więc tym, co dzisiaj skłonni bylibyśmy wartościować pozytyw-
nie jako głębokie, autentyczne. Teza ta wywiedziona jest przede
wszystkim z analizy jednego wczesnego wiersza Krasickiego — roz-
patrywanej już zresztą w tym kontekście Nocy.

Rozważaniom o Krasickim zaprezentowanym w drugiej części
książki można by postawić kilka pytań nie podważających cel-
ności przedstawionych rozpoznań, ale służących ich przyszłemu
rozwinięciu przez Autora lub innych badaczy. Dwa wydają się
szczególnie interesujące. Po pierwsze Parkitny podkreśla stałość
i spójność poglądów Krasickiego, można by jednak zapytać,
czy i jaki wpływ na jego poglądy dotyczące własnej współczesności
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i rodzącej się nowoczesności miały zmienne i dramatyczne wa-
runki polityczne. Nie gwoli prostego sprowadzania wszystkiego do
„sprawy polskiej”, ale w celu wydobycia owej lokalnej specyfiki
polskiej modernitas, która zdaje się być w wywodzie Parkitnego
ściśle skorelowana z jej krytycznym potencjałem. Po drugie cie-
kawe wydaje się pytanie o innych twórców epoki. Krasicki został
wybrany jako przykład reprezentatywny, nie da się jednak ukryć,
że twórcy wybitni i najbardziej znani są reprezentatywni w szcze-
gólny sposób. Warto byłoby zatem jego wizerunek jako twórcy
nowoczesnego skonfrontować z ogólniejszym obrazem myśli pol-
skiego oświecenia zrekonstruowanym na przykładach autorów
mniej znanych i rozpoznanych. Ale to już oczywiście osobne za-
danie badawcze.

W zakończeniu należy powrócić do przebijającego się w całej
książce wątku istotności oświecenia dla naszego hic et nunc. W uję-
ciu Parkitnego ważne okazuje się nie tylko to, że zainicjowało ono
nowoczesność (wraz z jej problemami), lecz także szczególnie to,
że zainicjowało autokrytykę nowoczesności, wyprzedzając nieraz
współczesne nam, a zapoznające historię humanistyki i przed-
stawiające uproszczony obraz nowoczesności, krytyki. Wyłania-
jący się z wywodu obraz badań nad oświeceniem wymaga w tym
kontekście głębokiego namysłu — doceniając imponujący doro-
bek badań szczegółowych, konkretne rozprawy będące nieraz
jego punktem wyjścia i słuszne postulaty, Parkitny zwraca uwagę
na konieczność ujęć całościowych, na które najwyższa już pora.
Nie powinny one rezygnować z tradycyjnych narzędzi filologii, nie-
mniej wydają się istotne dla historii literatury, która nierzadko
popada w jedną z dwóch skrajności: lekceważenie jakichkolwiek
rozważań o kryzysie humanistyki (bez zmrużenia oka poszuku-
jąc pozytywistycznie rozumianej prawdy historycznej) lub całko-
wite zakwestionowanie własnych możliwości. Być może tezy te
wyostrzam nieco, sądzę jednak, że są niezwykle istotne.

Wobec niemilknących mimo wyczuwalnego już znużenia gło-
sów o kryzysie humanistyki Parkitny przypomina bowiem o per-
manentności tego stanu w dobie nowoczesności. Szuka sposobu
na opowiedzenie historii ważnej dla nas, który nie będzie się wią-
zał z jej anachronicznym traktowaniem. A tym samym stanie się
szansą na ratunek — i nas, i historii.

Helena Markowska-Fulara
(Uniwersytet Warszawski)    
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Oświeceniowe przyczynki edytorskie

Rec.: „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” 2018,
nr 2: Edytorstwo tekstów dawnych, red. Tomasz Chachulski,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
Toruń 2018, 156 s.

Edytorstwo tekstów dawnych stanowi prężną dyscyplinę ba-
dawczą, której zasadniczym zadaniem jest udostępnianie dzieł
literatury wczesnonowożytnej, zarówno tych należących do kano-
nu i otrzymujących coraz doskonalsze opracowania, jak również
utworów mniej znanych lub wręcz zapomnianych, niefunkcjo-
nujących dotąd w obiegu naukowym, lecz stanowiących ważny
element dawnej kultury piśmienniczej. Wprost proporcjonalnie
do rosnącej liczby edycji utworów staropolskich i oświeceniowych
przyrasta zbiór publikacji poruszających kwestie metodologiczne,
nierzadko z pogranicza wielu dziedzin (literaturoznawstwo, języ-
koznawstwo, historia, krytyka tekstu, źródłoznawstwo), których
celem jest sproblematyzowanie praktyki edytorskiej oraz przed-
stawienie propozycji rozwiązań kwestii kłopotliwych. Tego rodzaju
refleksja prowadzona jest przez wielu badaczy z różnych ośrod-
ków, skutkując czasem zbiorową publikacją zawierającą wypo-
wiedzi specjalistów na tematy warsztatowe, przypominających też
dobre praktyki oraz formułujących rozmaite dezyderaty i uwagi,
które świadczą o rozwoju dyscypliny. Za przykład posłużyć może
zbiór pokonferencyjny Jak wydawać teksty dawne, opubliko-
wany w 2017 roku jako drugi tom serii „Staropolskie Spotkania
Językoznawcze”, prowadzonej przez Zakład Historii Języka Pol-
skiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zawar-
te w nim rozprawy dotyczą zagadnień ważnych dla współczesnego
edytorstwa tekstów staropolskich, stanowiąc swoisty podręcznik
postępowania edytorskiego.

Podobna w założeniu próba podjęta została w Zakładzie Teksto-
logii i Edytorstwa Dzieł Literackich Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu — wydawcy półrocznika „Sztuka Edycji”, którego
najnowszy tom opatrzony został tytułem Edytorstwo tekstów
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dawnych. Główna i najobszerniejsza część zeszytu — Artykuły i roz-
prawy — zbiera studia poświęcone konkretnym zagadnieniom,
Źródła i dokumenty zawierają nieduże prace edytorskie, a naj-
szczuplejsze objętościowo Przeglądy i sprawozdania prezentują
omówienia dwóch ważnych serii wydawniczych literatury dawnej
(„Biblioteki Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej” oraz
„Lubelskiej Biblioteki Staropolskiej”). W odróżnieniu od wydaw-
nictwa poznańskiego trzon zeszytu stanowią prace zbierające
doświadczenia wydawców przede wszystkim literatury osiemna-
stowiecznej, a wieki wcześniejsze reprezentowane są skromnie.
Ponieważ w głównym kręgu zainteresowania autorów publiko-
wanej od 2011 roku „Sztuki Edycji” leżą zagadnienia związane
z wydawaniem dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych dzieł lite-
rackich, publicystycznych i epistolograficznych, w omawianym
tomie nie zabrakło również rozpraw poświęconych tej tematy-
ce. Swoją uwagę skupię na pracach dotyczących edytorstwa
oświeceniowego, o których omówienie poprosiła redakcja „Wieku
Oświecenia”. Epoka reprezentowana jest czterema artykułami
autorstwa badaczek z ośrodków polskich i zagranicznych.

Wileńska poezja okolicznościowa doby stanisławowskiej. Od
projektu antologii do problemów edycji Reginy Jakubėnas z Uni-
wersytetu Wileńskiego przedstawia koncepcję sprofilowanej tema-
tycznie antologii poezji wydawanej głównie w Wilnie w drugiej
połowie XVIII wieku. Dobór tekstów stanowić ma kronikę wyda-
rzeń w stolicy Litwy, a zarazem panoramę ówczesnego życia lite-
rackiego. Autorka, skupiając się na prezentacji znaczniejszych
adresatów twórczości okolicznościowej oraz wydarzeń, z okazji
których tworzone były wiersze, niepotrzebnie wzbogaca wywód
elementami analizy interpretacyjnej i wtrętami biograficznymi,
nie przedstawiając niestety żadnych solidnych kryteriów doboru
materiałów, co może niekorzystnie odbić się na kształcie planowa-
nej antologii.

Wspomniany w ostatnim passusie artykułu układ chrono-
logiczny wydaje się założeniem mocno niewystarczającym, gdy
weźmie się pod uwagę, że badaczka opiera się, jak można odnieść
wrażenie, głównie na przypadkowo zebranych starych drukach,
mgliście wspominanych katalogach, doniesieniach prasowych
z epoki oraz współczesnych opracowaniach litewskojęzycznych.
Uwzględnienie publikacji traktujących o piśmiennej kulturze daw-
nych ośrodków miejskich (z polskich prac wskazać można książkę
Jakuba Niedźwiedzia Kultura literacka Wilna (1323–1655). Reto-
ryczna organizacja miasta — mam oczywiście na myśli koncepcję,
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Niektóre tytuły (np. w przypisach 11, 14, 20) cytowane są niedokładnie lub1

ich zapis nie respektuje transkrypcji stosowanej przez twórców Bibliografii pol-

skiej (przypis 38), co utrudnia odnalezienie właściwych pozycji. Największe za-

mieszanie panuje jednak w powoływaniu się na konkretne tytuły: w większości

przypadków Autorka odnosi się do poszczególnych tomów Bibliografii, jednak

czasami podaje linki do internetowej wersji, pomimo możliwości odnalezienia ich

w wersji tradycyjnej (w przypisie 14: „Estr. XXXIII 280”; błędnie zacytowany tytuł

tomu IX. w przypisie 20: „Estr. t. IX: Stulecie XVIII: Spis chronologiczny” można

uzupełnić datą i odniesieniem do właściwej strony: 1762, s. 320; przypis 38:

„Estr. XXVI 164”). Poza tym w wielu przypisach (2, 4, 6, 11–13, 16, 26–28, 32,

33, 44) dopatrzeć się można elementów opisu bibliograficznego w języku litewskim.

nie przedział czasowy) mogłoby, jak sądzę, pogłębić namysł nad
koncepcją „poetyckiej kroniki Wilna i Wielkiego Księstwa Litew-
skiego w drugiej połowie XVIII wieku”.

Ponadto, pomimo zapowiadanego w tytule sproblematyzowa-
nia zagadnień edytorskich, Autorce nie udaje się wyjść poza kon-
statacje o charakterze oczywistym (konieczność zamieszczenia
w edycji komentarzy czy podjęcia prób ustalenia autorstwa utwo-
rów opatrzonych jedynie kryptonimami, trudności w dotarciu do
druków współoprawnych czy współkatalogowanych z rękopisami),
o których przeczytać można w każdym podręczniku edytorstwa.
Spójność wywodu zaburzona zostaje dodatkowo licznymi repe-
tycjami, a niestarannie i niekonsekwentnie sporządzone przypisy
(w tym odwołania do Bibliografii polskiej Estreicherów ) potęgują1

wrażenie chaosu.
Podobny zarzut postawić można Agnieszce Lis-Listwon z Uni-

wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która w artykule
Problemy edytorskie wydania „Zbioru mniejszego poezji polskich
drobniejszych” Józefa Epifaniego Minasowicza stara się przedsta-
wić projekt edycji zbioru poezji jednego z czołowych pisarzy,
publicystów, tłumaczy i wydawców epoki saskiej i czasów stani-
sławowskich. Autorka powiela przy tym potknięcia poprzedniczki,
od nieudolności stylistycznych i kompozycyjnych (np. rozsiane po
tekście nawiązania biograficzne, dygresje dotyczące stanu badań,
pokawałkowany i niejasny opis źródła), poprzez liczne powtórki
myślowe i stwierdzenia oczywiste (np. ważne osoby jako adresaci
utworów okolicznościowych, korzystanie przez duchownych epo-
ki z łacińskiej wersji Pisma Świętego przy sporządzaniu tłuma-
czeń i parafraz, naukowa wyższość edycji krytycznej nad edycją
popularną itd.), aż po nieumiejętność rozpoznania problemów
edytorskich i przedstawienia propozycji ich rozwiązania.
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Ogólny bałagan panujący w tekście potęgowany jest przez
uporczywie powtarzane dylematy związane z „reprezentatywno-
ścią” i „poznawczą przydatnością” zbioru, który został wybrany
do opracowania edytorskiego. Wydaje się, że Autorka nie jest pew-
na swojej decyzji i nieświadomie podważa wartość własnej pracy
poprzez nieustanne próby przekonania czytelników (i samej sie-
bie), że jednak warto zapoznać się choćby z fragmentem twórczo-
ści Minasowicza. Ponadto zamartwianie się, że edycja wyłącznie
utworów poetyckich nie zaprezentuje pisarza w pełnym wymia-
rze, a niektóre słabsze artystycznie wiersze wpłyną niekorzystnie
na postrzeganie pisarza przez odbiorców, budzi wątpliwości, czy
Autorka rozumie, czym jest edycja krytyczna dzieła literackiego
oraz na czym polega jej funkcjonowanie w obiegu naukowym.
Obawiam się, że przyjmując artykuł do druku, redakcja nieumyśl-
nie wyrządziła krzywdę niedoświadczonej jeszcze Badaczce.

Pytania o rozdźwięk pomiędzy opracowywanym edytorsko ma-
teriałem a deklarowanym celem edycji nasuwają się przy lekturze
artykułu Stanisława Kostki Potockiego rękopiśmienne ćwiczenia
z przekładu. Rekonesans edytorski autorstwa Katarzyny Grzyma-
ły z Instytutu Badań Literackich PAN. Badaczka postuluje publi-
kację rękopiśmiennych prób przekładu niewielkich fragmentów
Nowej Heloizy Rousseau, Podróży sentymentalnej Sterne’a oraz
Kandyda Woltera. Znaczną część tekstu zajmuje solidny opis źró-
deł wraz z przekonującym i ugruntowanym w literaturze przed-
miotu dociekaniem przyczyn zmiany w ciągu kilku dziesięcioleci
ich kształtu fizycznego (odnotowane i nieodnotowane w inwenta-
rzach ubytki, modyfikacje kolejności ułożenia fragmentów brulio-
nów oraz numeracji kart), jak również wiarygodne próby ustalenia
podstaw tłumaczenia.

Wątpliwości pojawiają się jednak w momencie doprecyzowa-
nia przez Autorkę właściwego celu prac, jakim miałoby być ba-
danie samego procesu translacji, a dotyczą one przydatności
naukowej materiałów zawierających niedokończone wersje tłu-
maczeń utworów. Brak zarówno wersji finalnej (Potocki nigdy nie
opublikował tych tłumaczeń), jak i świadectw dokumentujących
etapy pracy podważa koncepcję Autorki oraz stawia pod zna-
kiem zapytania sens edytorskiego opracowania zachowanych
próbek tłumaczeniowych, które mogą być wydane, jak się wyda-
je, jedynie jako ciekawostka w aneksie do innej pracy naukowej
o charakterze edytorskim.

Z sytuacją właściwie wybranej podstawy wydania mamy do
czynienia w artykule Beaty Bednarek z Uniwersytetu Łódzkiego,
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która w rozprawie Liryki z czterech początkowych ksiąg „Poezyj
Franciszka Dionizego Kniaźnina ręką własną pisanych” — z usta-
leń edytora prezentuje wyniki badań nad początkowym fragmen-
tem tak zwanego Rękopisu Puławskiego — przepisanego dłonią
poety czystopisu zawierającego ostateczne wersje jego liryków.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami wydawania tekstów daw-
nych przedmiotem badań naukowych powinny być finalne posta-
ci utworów (a nie ich wcześniejsze warianty), gdyż to one zostały
usankcjonowane ostateczną wolą autora (choćby nawet wcześniej
funkcjonowały w obiegu literackim w innym kształcie). Odnieść
można jednak wrażenie, jakby badaczka była nie w pełni świa-
doma tego, jak wymarzona jest sytuacja edytorska będąca jej
udziałem, gdyż stara się ona odnotować możliwie wszystkie po-
przednie wersje poszczególnych wierszy, a za „ustalenia edytora”
uznaje przedstawienie wyników drobiazgowego śledztwa dotyczą-
cego datacji utworów, przyczyn ich powstania, adresatów dedy-
kacji czy wyodrębnienia fragmentów zaczerpniętych od innych
autorów itd. Jest to oczywiście do przyjęcia w edycji genetycznej,
dokumentującej etapy powstawania i modyfikacji tekstu. W ogól-
nym rozrachunku uderza jednak brak rozpoznania właściwego
przeznaczenia „ustaleń”, które powinny zostać włączone w przy-
szłej edycji do aparatu krytycznego, podobnie jak zamieszczona
na początku rozprawy charakterystyka rękopisu powinna sta-
nowić opis źródła. Po raz kolejny również nie udaje się dostrzec
sformułowania jakiegokolwiek problemu edytorskiego.

Oświeceniową część omawianego woluminu uzupełnia niewiel-
ka edycja Nieznanej korespondencji Adama Naruszewicza w opra-
cowaniu Magdaleny Bober-Jankowskiej z Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego. Krytycznym omówieniem siedmiu listów
ilustrujących epizody z życia biskupa łuckiego Autorka nie tylko
poszerza dotychczas zgromadzony korpus tekstów, ale również
rzuca nowe światło na niektóre kwestie związane z biografią Na-
ruszewicza, przez lata czekające na odkrycie.

Półrocznik „Sztuka Edycji” oddał łamy swojego pierwszego
tomu poświęconego edytorstwu tekstów dawnych badaczom prze-
ważnie stawiającym dopiero pierwsze kroki w tej dziedzinie, po-
twierdzając niejako zawarte we wstępie stwierdzenia redaktora
zeszytu, że wydawanie literatury dawnej rzeczywiście staje się
coraz powszechniejsze, lecz nic nie zastąpi gromadzonych lata-
mi doświadczeń wytrawnych edytorów, co potwierdzają wysokie
wymagania stawiane przez środowisko. Nieprzemyślany dobór
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autorów, niepotrafiących jeszcze sproblematyzować swoich war-
sztatów, skutkuje szeregiem rozpraw o charakterze zwierzeń
warsztatowych dotyczących w dużej mierze edycji planowanych,
więc siłą rzeczy stanowiących opowieści o zamiarach, wzbogaco-
nych jedynie (zupełnie niepotrzebnie, jak uważam) elementami
edycji, które powinny stanowić główny obszar działalności nau-
kowej młodych badaczy. Zapowiadane w artykułach poruszenie
problemów edytorskich zostało konsekwentnie pominięte przez
wszystkie Autorki, które nie wywiązały się ze składanych dekla-
racji, co może budzić podejrzenie, że ich prace nie przeszły jeszcze
sita promotorsko-recenzenckiego. Zaproponowane przez naj-
nowszy numer „Sztuki Edycji” ujęcie zagadnień teoretycznych
niestety nie wnosi niczego do rozwoju dyscypliny, nie może być
traktowane nawet jako satysfakcjonująca forma prezentacji osiąg-
nięć młodych badaczy.

Barbara Dzierżanowska
(Uniwersytet Warszawski)  
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Rec.: Agnieszka Łowczanin, A Dark Transfusion: The Polish
Literary Response to Early English Gothic. Anna Mostowska
Reads Ann Radcliffe, Peter Lang, Berlin 2018, 263 s., seria
„Toruń Studies in Language, Literature and Culture”, vol. 16

Ślady recepcji powieści Anny Mostowskiej nie są imponujące.
Do najważniejszych prac poświęconych tej pisarce na przestrze-
ni dwustu lat należą m.in. teksty Jana Gebethnera , Barbary1

Czwórnóg-Jadczak , Jerzego Winiarskiego , Agnieszki Śnieguckiej2 3 4

oraz Katarzyny Puzio . Wymienić też trzeba książkę Anny Mos-5

towskiej Powieści, listy, ze wstępem i w opracowaniu edytorskim
Moniki Urbańskiej (Łódź 2014).

Nazwisko Mostowskiej pojawia się najczęściej w związku z ba-
daniami nad gotycyzmem, przeżywającymi rozkwit na przestrzeni
ostatnich dwóch dekad. Książka Agnieszki Łowczanin zatytuło-
wana A Dark Transfusion: The Polish Literary Response to Early
English Gothic. Anna Mostowska Reads Ann Radcliffe wywodzi się
z tego właśnie nurtu zainteresowań. Łowczanin, dobrze znana
w środowisku badaczy literatury brytyjskiej oraz gotyckiej, jest
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Wymienię tu tylko kilka najnowszych: Conflict as a Literary Gothic6

Convention, ,,Kwartalnik Neofilologiczny” 2016, vol. LXIII, nr 1; The Monk by
M. G. Lewis: Revolution, Religion and the Female Body, ,,Text Matters” 2016,
nr 6; Multiculturalism, the Foreign and Early Gothic Novels, [w:] Multiculturalism,
Multilingualism and the Self: Literature and Culture Studies, ed. by J. Mydla,
M. Poks, L. Drong, Cham 2017; Introduction oraz A Romance Fit for the Taste
of Our Era: Anna Mostowska and the First Polish Gothic Stories, [w:] Gothic
Peregrinations: The Unexplored and Re-explored Territories, ed. by A. Łowczanin,
K. Małecka, New York 2018.

autorką kilkudziesięciu publikacji poświęconych tej tematyce .6

Recenzowana publikacja jest wynikiem dwóch dekad badań, któ-
re Łowczanin poświęciła gotycyzmowi, studiując jego wpływ na
literatury narodowe oraz jego historyczne uwarunkowania.

Badaczka dowodzi, że gotycyzm należy widzieć w kategorii
szerokich międzynarodowych wpływów kulturowych; wskazuje
przy tym na zmiany na rynku wydawniczym i w czytelniczej świa-
domości. Z transformacji tych zdawała sobie sprawę już Anna
Mostowska, która prosiła w liście (cytowanym przez Łowczanin)
swego wydawcę, Józefa Zawadzkiego, o podmienienie przysłanych
jej z księgarni Piotra Horna tytułów na pozycje gotyckie (s. 556–
–557). A w przedmowie do Stracha w Zameczku konstatowała:

 

Lecz czas, w którym tak trudno było pisać podobne dzieła, już minął, a panie

de Lafayette, de Riccoboni i wielka liczba autorek i autorów, rozkosz i zaba-

wa wieków swoich, które w tkliwych powieściach wystawiały nam modele

dobrego tonu, prawdziwej miłości i najczystszych obyczajów, gdzie bohater

romansu ukazywał nam obraz męstwa, miłośnika ojczyzny, stałego kochan-

ka, dobrego męża, ojca i poczciwego obywatela, a bohaterka była przykładem

cichych cnót domowych i wiernych amantek: te powieści, które zaszczy-

cały wiek Ludwika XIV i wielką część jeszcze osiemnastego wieku czytane

były z upodobaniem, a nawet i z zachwyceniem, [...] teraz... mamże prawdę

wyjawić? Teraz niezmiernie nas nudzą. Jeśli matki nasze rozrzewniały się

z łatwością nad losem Klaryssy, Pameli itd., wyczerpane nasze uczucia

gwałtowniejszych wzruszeń potrzebują. Okropne widma, z tamtego świata

powracające istoty, burze, trzęsienia ziemi, rozwaliny starożytnych zamków

przez duchy same tylko zamieszkałych, zbójców kupy, uzbrojeni puginała-

mi i trucizną zdrajcy, mordy, więzienia, na koniec diabły i czarownice — gdy

się to wszystko znajdzie razem, wtenczas mamy romans w kształcie upo-

dobanym wiekowi naszemu (s. 180–181).

 
Wśród najnowszych publikacji poświęconych szerszym odczy-

taniom powieści angielskiej końca XVIII wieku oraz wzajemne-
mu przenikaniu się literatur na terenie Europy i ich porównaniu
można wymienić następujące pozycje: Terry Hale, Translation in
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distress: Cultural Misappropriation and the Construction of the
Gothic (w: European Gothic. A Spirited Exchange 1760–1960, ed.
by A. Horner, Manchester 2002); Neil Cornwell, European Gothic
(w: A New Companion to the Gothic, ed. by D. Punter, Oxford
2012); Angela Wright, Britain, France and the Gothic, 1764–1820.
The Import of Terror (Cambridge 2013). Monografia Łowczanin
wpisuje się w ten najnowszy nurt badań nad początkami gotycyz-
mu europejskiego i jest pierwszą pracą anglojęzyczną dowodzącą
hipotezy Terry’ego Hale’a, wskazującej na możliwość przenikania
gotycyzmu na wschód Europy, poza terytoria Francji i dzisiej-
szych Niemiec. Nie ma wielu prac poświęconych temu zagadnie-
niu, omawiana książka wypełnia zatem tę lukę w świadomości
badaczy anglojęzycznych.

We wstępie Autorka zaznacza, iż jej praca ma charakter kom-
paratystyczny. Podkreśla, że jej zamierzeniem jest nowe odczytanie
zjawisk związanych z gotycyzmem oraz redefiniowanie niektórych
z nich w oparciu o stosowany w tych badaniach warsztat kry-
tyczny. Celem jest tu porównanie genezy i rozwoju pierwszej fazy
powieści gotyckiej w Anglii i w Polsce, ze szczególnym uwzględ-
nieniem twórczości tytułowej Ann Radcliffe, ale również Horacego
Walpole’a i Matthew Gregory’ego Lewisa. Na tym jednak nie ko-
niec — Łowczanin wzięła też pod uwagę działalność translator-
ską pionierek gotycyzmu w Anglii, m.in. Clary Reeve, Sophii Lee
i Charlotty Smith, porównując ją z wybranymi utworami Mostow-
skiej. Pokazała także pewne braki w badaniach, „białe plamy” na
mapie gotycyzmu europejskiego. Jej zdaniem stanowi to niema-
ły problem, bowiem kulturę ujmuje, za Edwardem Saidem, jako
zespół wzajemnych interakcji:

 

Zbyt często literatura i kultura uważane są za politycznie i historycznie nie-

winne; tymczasem mnie zdaje się inaczej: społeczeństwo i kultura literacka

mogą być zrozumiane i badane tylko we wzajemnej relacji (s. 11; tu i dalej

tłum. M. U.).

 
W pierwszym z czterech rozdziałów — Anna Mostowska: Her

Times and Her Gothic Project — otrzymujemy opis sytuacji politycz-
nej i kulturalnej Europy obejmujący całe stulecie. Autorka zau-
waża, że Polska, ,,ściśnięta między mocarstwami Niemiec i Rosji,
doświadczyła wszystkich niepokojów XVIII wieku” (s. 27). Ponad-
to Polska — wówczas terytorialnie największe katolickie państwo
europejskie pozostające pod wpływem Kościoła — w okresie, gdy
powstawały pierwsze angielskie powieści gotyckie, nacechowane
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wyraźnym tonem antykatolickim, była mocno osłabiona, a poli-
tycznie traciła niezależność. Atmosfera polityczna i stopniowa
laicyzacja społeczeństwa, napływ oświeceniowych idei opartych
na gloryfikacji rozumu i subiektywizacji wartości — wszystko to
miało, zarówno w Anglii, jak i w Polsce, wyraźny wpływ na kształ-
towanie i popularyzację powieści grozy.

Dalsza część wywodu poświęcona jest zagadnieniu adaptowa-
nia gotycyzmu do repertuaru piszących kobiet oraz wielbicielek
nurtu grozy, takich jak na przykład Izabela Czartoryska. W anglo-
języcznej krytyce feministycznej literatura gotycka interpreto-
wana jest jako obszar intensywnego manifestowania się kobiet
(female Gothic). W tym właśnie duchu Łowczanin odczytuje twór-
czość Mostowskiej — widząc ją jako przykład silnego głosu kobie-
cego w kulturze literackiej zdominowanej przez mężczyzn oraz
jako manifestację kobiecej wizji teraźniejszości i przyszłości.

Autorka wskazuje również, iż „Literacki gotyk wywodził się
z antykwarycznych zainteresowań i politycznej przydatności mi-
tu gotyku” (s. 43). Zdaniem badaczki, powieści Mostowskiej, które
wydane zostały wkrótce po ukazaniu się czołowych angielskich
pozycji gotyckich, są przejawem gotycyzmu europejskiego, zaim-
portowanego na polski rynek czytelniczy w sposób bardzo intere-
sujący — w oparciu o estetykę angielskiego gotycyzmu ubarwioną
elementami rodzimymi (takimi jak realia, imiona, tradycje). W ko-
lejnych rozdziałach Autorka bada proces przenikania angielskiego
gotycyzmu do Polski oraz transformacje, jakim ulegał ten impor-
towany gatunek. Zainteresowanie polskich arystokratów estety-
ką gotycyzmu związane jest ściśle z ówczesną anglomanią. Nurt
literacki zaadaptowany zostaje więc wraz z szerszym trendem
obcych inspiracji kulturowych. Sprzyjał temu fakt, że oczytana
arystokracja polska tego czasu coraz częściej i coraz lepiej znała
język angielski. 

Rozdział drugi — Romance, Translation, Terror and the Gothic
— otwiera stwierdzenie, że zarówno w Anglii, jak i w Polsce
„osiemnastowieczne pisarstwo powieściowe było czymś znacznie
większym niż pisarskim przedsięwzięciem” (s. 71). Łowczanin
kontynuuje rozważania na temat wzajemnych literackich wpły-
wów (europejskiej gallomanii i anglomanii oraz frankofobii
w Anglii) oraz omawianie powieści gotyckiej na tle politycznym
i społecznym, zwłaszcza uwzględniając tu polemikę wokół roman-
sów grozy, nazywanych wówczas najczęściej romances of terror,
u podstaw której znalazła się krytyka romansów jako takich.
Badaczka cytuje dyskusję autorów powieści (prowadzoną często
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we wstępach do utworów), między innymi Williama Congreve’a,
Samuela Richardsona, Ignacego Krasickiego, Michała Dymitra
Krajewskiego. Co więcej, zwraca uwagę na związek między atmo-
sferą politycznego terroru w Anglii, Polsce i Francji a tematyką
powieści grozy.

Ciekawe i istotne jest zaznaczenie wpływu kobiet na zmiany
literackiej sceny w Polsce. Mowa o arystokratkach — Barbarze
Sanguszkowej, Izabeli Czartoryskiej, Elżbiecie Branickiej, Annie
Mostowskiej — i inicjowanych przez nie ośrodkach kultury. Roz-
dział kończy przytoczenie opinii krytyków na temat wartości dzieł
Mostowskiej. Na polską pisarkę Łowczanin patrzy nie tylko jako
na autorkę, lecz także translatorkę. Osobne rozważania poświęca
osiemnastowiecznemu spojrzeniu na rolę przekładu. Obrazuje je
postulatami z przedmów do trzech powieści Mostowskiej: Matylda
i Daniło, Zamek Koniecpolskich oraz Astolda, wskazując na związki
z powieścią A Sicilian Romance Ann Radcliffe oraz podjętymi tam,
żywo dyskutowanymi wówczas zagadnieniami, takimi jak idea
postępu (w tym feministycznego) i antyklerykalizm, choć polska
i angielska autorka realizują je nieco inaczej, dostosowując do
rodzimych realiów i potrzeb. Stosunek obu autorek do Kościoła
pokazany jest poprzez porównanie powieści Nie zawsze tak się
czyni, jak się mówi oraz The Italian.

Jako kluczowe Łowczanin traktuje tu odniesienia do tez Ro-
berta Milesa i Jerrolda Hoggle’a. Zgodnie z nimi wybrane utwory
Mostowskiej traktuje się, podobnie jak powieści Ann Radcliffe, jak
konstrukcje w formie intelektualnych zagadek mających wielo-
płaszczyznowe odniesienia.

Rozdział trzeci — zatytułowany Sensibility, Femininity, Education
and the Gothic — poświęcony jest wewnętrznym podziałom litera-
tury gotyckiej. Autorka dokonuje tu analizy porównawczej dwóch
utworów: The Mysteries of Udolpho oraz „powieści żmudzkiej”,
Matylda i Daniło. W obu powieściach Badaczka wskazuje na
elementy programu nastawionego na prawa kobiet (głoszone wów-
czas przez Mary Wollstonecraft), koncepcje wychowania (zgod-
ne z ideami zawartymi w dziełach Johna Locke’a, Jana Jakuba
Rousseau, Ignacego Krasickiego i Adama Kazimierza Czartoryskie-
go) oraz wrażliwość na przyrodę (zgodnie z postulatami Rousseau).
Obie autorki realizują zatem koncepcje i programy pojawiające
się w ówczesnej dyskusji kulturalnej i społecznej — co więcej,
ich powieści są odpowiedzią na nie. Łowczanin odnajduje ciekawe
analogie, na przykład w postaci Emily z The Mysteries of Udolpho
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widzi żeńską wersję bohatera traktatu Rousseau Emil, czyli o wy-
chowaniu (s. 159). Zgodnie z postulatem Wollstonecraft, głoszącej
iż „bez wiedzy nie ma żadnej moralności” (s. 161), w powieściach
obu autorek odnaleźć można dydaktyzm i zacięcie moralizator-
skie dotyczące nie tylko wartości rozumianych ogólnie, ale także
konkretnych zagadnień z kobiecego życia, takich jak małżeństwo
i macierzyństwo. Pamiętając, że adresatami romansów grozy
były najczęściej kobiety, pisarki czyniły starania, by przełamać
stereotyp żony i matki podległej wobec męża.

W rozdziale czwartym — Empire and Female Gothic — uwaga
Autorki pozostaje przy topice powieści Matylda i Daniło. Rekwizy-
ty gotyckie, jakimi posłużyła się Mostowska, zostają zestawione
z ich odpowiednikami użytymi przez Radcliffe oraz w kultowej
w tamtych czasach powieści grozy The Monk Lewisa. Do gotyckich
rekwizytów bardzo popularnych w drugiej połowie XVIII wieku
należała architektura imitująca budowle średniowieczne, zwłasz-
cza szczególnie umiłowane zamki oraz ich lochy. Z historycznymi
realiami wiązała się również narracja w czasie przeszłym i na-
wiązania do rodowej przeszłości bohaterów. Badaczka zazna-
cza, że w tym kontekście także wprowadzenie elementów świata
nadprzyrodzonego stwarza okazję do zarysowania historii rodu
i narodu (Żmudź, Litwa — imperial Gothic): „W opowiadaniu
Mostowskiej [bohaterowie] ubrani byli w gotycki strój nie dlate-
go, że gotycyzm wymaga historycznej skrupulatności, lecz dla-
tego właśnie, że jest w stanie przekazać mroczne cienie historii”
(s. 177). W tym celu, zainspirowana najprawdopodobniej twór-
czością Walpole’a, Mostowska sięgnęła po rekwizyt odnalezionego
po latach manuskryptu. Przyglądając się wątkom podbojów i kul-
turowej dominacji, Łowczanin podąża za postulatem Williama
Hughesa i Andrew Smitha, którzy zalecają, by podobne zjawiska
interpretować szerzej, nie tylko jako lokalne. W kręgu jej rozważań
w ostatnim rozdziale znalazła się zatem historia Żmudzi, Litwy,
pogańskich Słowian i Bałtów — wszystko ujmowane z perspekty-
wy postkolonialnej. Autorka podkreśla, iż gotycyzm Mostowskiej
ma również, obok innych, wcześniej opisanych, cechy projektu
historycznego, w tym przypadku opartego na lekturze kronik Ma-
cieja Stryjkowskiego czy Aleksandra Gwagnina.

Całość wywodu zamykają wnioski końcowe (Conclusions) oraz
obszerna bibliografia. Monografia posiada skromny materiał ilu-
stracyjny. Mając na uwadze rozmach tematyczny książki, mno-
gość odwołań i cytowań, jako jej mankament postrzegam brak
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indeksu osób. Utrudnia to poruszanie się po książce oraz unie-
możliwia sprawne i wyrywkowe odnajdywanie wybranych wątków,
co jest bardzo ważne zarówno dla ekonomii pracy naukowej, jak
i dla odbioru czytelniczego. W monografii nie zostały też dokład-
nie wskazane źródła cytatów z powieści Mostowskiej. Nie wiado-
mo, czy autorka wykorzystuje edycję krytyczną utworów polskiej
pisarki (tu wspomnianą w przypisie), czy też korzysta z wydań
z epoki (częściowo dostępnych w wersji zdigitalizowanej).

Podsumowując — monografia Agnieszki Łowczanin jest książ-
ką długo oczekiwaną, wypełniającą lukę w badaniach nad powie-
ścią gotycką we wschodniej Europie. Autorka, zgodnie z przyjętym
przez siebie założeniem, bada proces przenikania angielskiego
gotycyzmu na wschód i transformacje, jakim ulegał po przenie-
sieniu na grunt literatury polskiej. Badaczka odczytuje powieści
Anny Mostowskiej jako przejaw coraz częściej dochodzących wów-
czas do głosu postulatów feministycznych, dydaktycznych oraz
estetycznych. W pisarce polskiej widzi propagatorkę aktualnych
idei, świadomą translatorkę oraz promotorkę literackiej wizji ro-
dzimej historii, a także wrażliwą i uważną czytelniczkę literatury
światowej.

Monika Urbańska
(Uniwersytet Łódzki) 
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Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018,
452 s., seria „Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej”

Praca Anny Grześkowiak-Krwawicz stanowi kontynuację jej
badań dziejów polskiej myśli politycznej i polskiego języka poli-
tycznego, a dokładniej rozwinięcie tego, o czym pisała w książce
Regina libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku
(Gdańsk 2006). W porównaniu z poprzednią książką recenzowa-
na praca jest rozszerzona pod dwoma zasadniczymi względami:
liczby omawianych pojęć oraz chronologii, która teraz obejmuje
cały okres pierwszej Rzeczypospolitej. Książka traktuje zarazem
o pojęciach i o ideach — nie da się tych dwóch dziedzin rozróżnić
i zapewne nie należy nawet próbować. Różnica polega raczej na
kącie widzenia niż na odmienności przedmiotu badania.

W kolejnych rozdziałach omawiane są pojęcia: Rzeczpospoli-
ta, prawo, wolność, forma rządu („od forma mixta do podziału
władz”), zgoda, cnota, patriotyzm, dawność. Ostatni rozdział po-
święcony jest pojęciu, które w myśli politycznej Rzeczypospolitej
nie odgrywało roli pierwszoplanowej — własności. Struktura pra-
cy sugeruje więc klasyczne studium z historii pojęć, ale zarazem,
nieco zaskakująco, jest to chyba pierwsza w literaturze przedmio-
tu udana próba syntezy myśli przedrozbiorowej. Główna teza
metodologiczna Autorki, przedstawiona już w Regina libertas, tu-
taj zyskała szeroką podbudowę i została osadzona w imponująco
rozległym materiale źródłowym. Chodzi o to, że zachodnie, przede
wszystkim angielskie, badania wczesnonowożytnej myśli politycz-
nej mogą wytworzyć interesujący kontekst dla badania myśli po-
litycznej Rzeczypospolitej. Kategoria republikanizmu może tu być
szczególnie przydatna. Muszę przyznać, że przy lekturze Regina
libertas miałem wątpliwości, lecz teraz zostałem przekonany, że
przyjęta przez Autorkę perspektywa jest w pełni uprawniona.
Pozwalając na ujęcie historii Polski w kategoriach, którymi ope-
rują zachodni historycy, otwiera ona tym samym możliwości
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porównań. Same w sobie nie przesądzają one, czy w porównaniu
z krajami Europy zachodniej historia myśli polskiej i jej syste-
mu pojęciowego rozwija się analogicznie czy odrębnie, pozwa-
lają jednak mieć nadzieję, że lepiej zrozumiemy — właśnie dzięki
podobieństwu stosowanego przez badaczy aparatu pojęciowego —
podobieństwa i różnice.

Praca ma charakter „jakościowy”, Autorka nie uległa modzie
na kwantyfikację. Myślę, że to bardzo dobrze. Badania ilościo-
we (abstrahując od trudności w ich przeprowadzeniu, skoro nie
dysponujemy korpusem polskiego piśmiennictwa w formie zdi-
gitalizowanej) swoją pozorną ścisłością wprowadzają w błąd, bo
zniechęcają badaczy do używania pogłębionych technik inter-
pretacyjnych, narzucając niebezpieczne złudzenie, że sama ma-
sa danych wystarczy za interpretację. Oczywiście nie wystarczy,
dlatego też metodologiczne podejście Autorki uważam za uzasad-
nione. Dopiero po przeprowadzeniu pogłębionej analizy jakościo-
wej można się ewentualnie zwrócić ku badaniom ilościowym. To
jednak zupełnie odrębne zadanie.

Czytelnicy książki nie będą mieli wątpliwości, że mamy do czy-
nienia z pracą wybitną. Składa się na to zarówno szeroka wiedza
Autorki, jaki i logiczna konstrukcja pracy, głębia interpretacyj-
na, szeroka (a w polskiej historiografii wciąż jeszcze wcale nie
powszechna) znajomość międzynarodowego kontekstu historio-
graficznego; wreszcie elegancki język wypowiedzi, w której dys-
kretna ironia służy często nienatrętnemu zaznaczeniu stanowiska
Autorki w różnych kwestiach. Wskażę tylko kilka tropów, którymi
iść może interpretacja tej pracy, prowadząc ku dalszym bada-
niom i dalszym pytaniom badawczym. Autorka ukazuje proces
przemian w rozumieniu analizowanych pojęć w toku wieków XVI,
XVII i XVIII. Przemiany te czasem były radykalne, czasem sub-
telne; czasem dotyczyły samego znaczenia pojęcia, czasem raczej
jego różnorakich konotacji, które naturalnie także rzutują na
znaczenie w ścisłym sensie słowa.

Niektóre z tych zmian, zachodzące w XVII wieku, stanowiły część
bardzo ciekawych i nie do końca chyba rozpoznanych przemian
myśli politycznej. Wiemy nie od dziś, że kryzysowi gospodarcze-
mu i upadkowi pozycji politycznej Rzeczypospolitej towarzyszył
kryzys jej ustroju wewnętrznego. Ustrój ten okazywał się coraz
bardziej niefunkcjonalny — w tym sensie, że nie pozwalał nikomu
na decydowanie o losach państwa. Antoni Mączak podkreślał, że
niesłuszne jest często używane określenie „oligarchia magnacka”,
gdyż sugeruje, że centrum decyzyjne w kraju przeszło od szlachty
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do magnaterii, gdy w rzeczywistości ono zanikło — nikt nie stero-
wał dryfującą nawą Rzeczypospolitej. Badania Anny Grześkowiak-
-Krwawicz opisują językowy aspekt tych przemian, co pozwala
lepiej je zrozumieć i ukazać zmiany sposobu myślenia na pozio-
mie głębszym niż poziom praktycznej polityki. Na przykład do-
wiadujemy się, że podczas rokoszu sandomierskiego dominuje
pojęcie „miłość ojczyzny”, a podczas późniejszego o ponad pół wie-
ku rokoszu Lubomirskiego — „wolność” (s. 318); że coraz częściej
król uważany jest za pozostającego na zewnątrz pojęcia ojczyzny,
to znaczy miłość ojczyzny może obejmować monarchę, ale nie
musi — zamiast rex et patria jest patria et libertas (s. 314–316).

Samo rozumienie pojęcia „Rzeczpospolita” jest fascynująco
wielostronne. Autorka bardzo interesująco przedstawia różne jego
znaczenia — personalne, terytorialne, ustrojowe — i zastanawia
się, czy da się je rozdzielić. Odpowiedź, z którą należy się całko-
wicie zgodzić, jest przecząca. Równie, a może nawet bardziej,
fascynująca jest analiza przemian dokonujących się od połowy
XVIII wieku. Przykładowo jedynie wspomnę o analizie przemiany
znaczenia pojęcia „cnoty” w epoce oświecenia, a także o zmianie
pojęcia „monarchia mixta”. W drugiej połowie XVIII wieku forma
mixta to nie forma państwa (jak było to wcześniej), ale konstruk-
cja rządu — jest to subtelne rozróżnienie, pod którym kryje się
fundamentalna zmiana rozumienia podstaw ustrojowych Rze-
czypospolitej (s. 205). Czytelnik ma wrażenie, że Sattelzeit, który
według Reinhardta Kosellecka dla niemieckiego obszaru języko-
wego miał miejsce właśnie w czasach oświecenia, w przypadku
Polski przebiega dokładnie w tym samym czasie. Nie ma tu żad-
nego zapóźnienia.

W analizie przemian epoki oświecenia wybija się na czoło
niezwykle ciekawa postać Stanisława Konarskiego, górującego
myślowo nad swoim pokoleniem. Doskonale widoczne jest tutaj
to, co już wcześniej wynikało z lektury choćby Polskich pisarzy
politycznych XVIII wieku Władysława Konopczyńskiego czy bio-
grafii Konarskiego tegoż autora, ale nie było tak oczywiste ze
względu na krótszą perspektywę historyczną, nie sięgającą poza
początek XVIII wieku — mianowicie jak niezwykłą innowacją było
myślenie polityczne Konarskiego. Czytelnikowi jego prac wyda-
wać się może czasem, że ma do czynienia z rówieśnikiem Staszica
czy Kołłątaja, podczas gdy Konarski był od nich starszy o półtora
pokolenia. Skąd się taki człowiek wziął? — to osobne pytanie, nie-
dotyczące już problematyki omawianej książki. W każdym razie
tę rewolucyjność dzieła Konarskiego Autorka świetnie ukazuje.
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Badaczka zwraca uwagę na odrzucenie przez Konarskiego „języ-
ka cnoty” (s. 284) i nowe podejście do problemu prywatności, wi-
doczne w tym, że podkreślał on związek patriotyzmu z własnym
interesem obywateli ze względu na dobra, jakie każdy otrzymał od
ojczyzny (s. 309–311). W takim myśleniu widać już zapowiedzi
rodzącej się wówczas na zachodzie nowoczesnej myśli liberalnej;
może jest w tym jakieś echo myśli Mandeville’a („Private vices,
public benefits”)?

Do bardzo ciekawych aspektów książki należy poruszany kilka-
krotnie problem politycznej funkcji języka. Autorka uważa (choć
nigdzie tego jednoznacznie nie formułuje), że język ma znaczenie
praktyczne — od możliwości konceptualizacji (oczywiście nie je-
dynie od niej) zależy możliwość sformułowania programu reform
politycznych. Jak pisze Badaczka, choć „język zepsucia” nie unie-
możliwiał naprawy ustroju, jednak ją utrudniał — dlatego, że re-
dukował problemy ustrojowe do kwestii niedoskonałości moralnej
uczestników życia publicznego (s. 280). Rozszerzając to zagadnie-
nie, Autorka trafnie zauważa, że polska myśl polityczna tkwiła
w „więzieniu arystotelesowskim”. Można by się zabawić w rozwa-
żanie, czy w sprzyjającej sytuacji jakiegoś pilnika czy liny dla
ucieczki z tego więzienia nie mógłby był dostarczyć pan baron
de Montesquieu? Monteskiuszowskie kategorie polityczne wy-
wodziły się przecież z arystotelesowskich, więc dla ludzi wycho-
wanych na arystotelesowskim podziale systemów politycznych
brzmiały znajomo — a zarazem w istotny sposób różniły się od ka-
tegorii myślowych Arystotelesa. Czy nie mogłyby więc stopniowo
wprowadzić polskiej szlachty w nowoczesne rozumienie polityki?
Myślę, że mogłoby się tak stać, gdyby w czasach stanisławowskich
Rzeczpospolita nie była już w tak głębokim kryzysie — w czasie
Sejmu Czteroletniego sięgnięto poniekąd poza Monteskiusza, poza
język wolności wywodzących się ze stanowych przywilejów.

Jest kilka pytań, do których zadania prowokuje ta świetna
książka. Nie było obowiązkiem Autorki je postawić, a tym mniej na
nie odpowiedzieć; kusi mnie jednak, aby o nich wspomnieć — nie
po to, aby uzyskać odpowiedź, ale jako materiał dla refleksji.

Oto więc wielka kwestia, która zapewne wymagałaby napi-
sania osobnej książki: czy republikanizm mieszczański siedem-
nastowiecznej Anglii i Holandii oraz republikanizm szlachecki
siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej mają więcej podobieństw
czy różnic? Czy są to odłamy tego samego nurtu myślowego,
które rozwijają się w różnych otoczeniach społecznych i kulturo-
wych, ale w gruncie rzeczy nie przestają być częściami tego samego
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nurtu? Czy też przeciwnie — wszelkie analogie między sarmac-
kim republikanizmem a mieszczańskim republikanizmem Anglii
i Holandii są pozorne, mamy tu dwa odmienne nurty, które dzie-
li wszystko: baza społeczna, kontekst polityczny, uzasadnienie
ideowe i religijne, a łączy tylko powierzchowna analogia termi-
nologii. Wydawało mi się kiedyś, że implikacje odpowiedzi na to
podstawowe pytanie są zasadnicze. Jeśli uznamy, że pierwsza
wersja jest prawdziwa, to by znaczyło, że istniała kiedyś niezrea-
lizowana możliwość ewolucji polskiej myśli republikańskiej ku
nowoczesnej myśli liberalno-demokratycznej — takiej, jaka rozwi-
jała się w Europie w XIX i XX wieku. Jeśli zaś wybierzemy drugą
możliwość, to wtedy jest prawdopodobne (choć nie bezwzględnie
konieczne), że polska myśl polityczna czasów wczesnonowożyt-
nych była ślepą uliczką i że bez jej przezwyciężenia nie był moż-
liwy rozwój nowoczesnych idei politycznych (obojętnie jakich)
w Polsce. Przyznam, że przez wiele lat, jako wielbiciel krakowskiej
szkoły historycznej, przekonany byłem, że druga możliwość jest
prawdziwa — że nic nie łączy „demokracji szlacheckiej” z nowo-
czesnymi ideami demokratycznymi. Teraz już nie jestem taki pe-
wien i myślę, że zamiast „albo-albo” jest tu raczej stopniowanie:
można i należy zastanawiać się nad tym, które elementy były
częścią szerszego zjawiska „republikanizmu”, które zaś były spe-
cyficznie polskie; które idee i pojęcia miały duże — albo mar-
ne — szanse, by zostać wkomponowanymi w nowoczesny system
idei politycznych. Anna Grześkowiak-Krwawicz implicite porusza
te kwestie: po pierwsze zwracając uwagę (w wielu miejscach
książki) na problem przekształcenia się znaczenia różnych pojęć
w czasach stanisławowskich, po drugie zaś w rozdziale ostatnim,
poświęconym własności. W odmiennym podejściu do zjawiska
(i pojęcia, i idei) własności leży bowiem jedna z najważniejszych
różnic między sarmackim a zachodnim republikanizmem epoki
wczesnonowożytnej.

Następna sprawa: może można było głębiej podrążyć różne
konotacje analizowanych pojęć. Jeśli samo słowo „Rzeczpos-
polita” było używane w najróżniejszych rozumieniach, to czy
możemy być pewni, że to rozumienie, które interesuje Autor-
kę, to znaczy całość organizmu politycznego polsko-litewskiego,
jest mentalnie odrębne od rozumienia Rzeczypospolitej na
wszystkich innych poziomach? Na poziomie „poniżej” państwa
polsko-litewskiego — w odniesieniu do poszczególnych miast, do
Wielkiego Księstwa Litewskiego, czy też „powyżej” — do Rzeczy-
pospolitej Chrześcijańskiej?
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W przekładzie polskim: Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii1

politycznej, przekł. M. Michalski, A. Krawiec, Warszawa 2007.

Ważną sprawą dyskusyjną jest też decyzja, aby ograniczyć się
do myśli politycznej sensu stricto i tylko do Korony, bez Litwy. Jako

 

główną podstawę źródłową — pisze Autorka — wykorzystano szeroko ro-

zumianą literaturę polityczną, od traktatów [...] po niewielkie aktualne pi-

semka. [...] jako uzupełnienie, ale tylko w bardzo nielicznych wypadkach,

potraktowano mowy sejmowe, kazania, poezję polityczną (s. 20–21).

 
Poza kwerendą pozostały dzieła historyczne, kazania i inna

literatura dewocyjna, listy, pamiętniki czy diariusze. Nie ma też
aktów prawnych. Decyzja taka z jednej strony jest najzupełniej
zrozumiała: materiał źródłowy obejmuje niemal dwa i pół wie-
ku, ograniczenie jego było absolutnie niezbędne, a książka i tak
ukazuje obraz barwny i wielostronny. Z drugiej strony jednak...
czegoś żal. Bo przecież różne gatunki źródeł mają swoją własną
osobowość, widzą rzeczy inaczej, jedne chętniej mówią o pew-
nych sprawach, drugie o innych. Wydaje mi się zawsze, że wła-
śnie w utworach dalszych od bieżącej polityki, literackich bądź
religijnych, jest szansa na dostrzeżenie jakichś dalszych zna-
czeń — znaczeń migotliwych i mglistych, niewyrażanych explicite
w traktatach politycznych. Autorka podkreśla, to prawda, że in-
teresuje ją myśl polityczna, a nie mentalność polityczna. Ale czy
rozróżnienie takie jest w ogóle możliwe? Czy nie jest tak, że myśl
wyrażona na przykład w traktacie politycznym jest pewną „aktua-
lizacją” tego, co potencjalnie tkwi w mentalności, i w związku
z tym może nie warto zbyt ostro tych dwóch sfer rozdzielać?
Kiedy czyta się teksty staropolskie, czasem ma się silne wraże-
nie, że idee polityczne są w nich uzewnętrznieniem, przejawem
pewnej struktury rozumienia świata, którą trzeba dopiero wy-
kryć — a właściwie domyśleć się jej, bo w sposób otwarty nigdzie
nie jest wyartykułowana. 

Przykładem tego połączenia myśli ze stanowiącą jej podglebie
mentalnością wydaje mi się omawiana w książce idea, że wol-
ność przejętą od przodków przekazujemy potomkom, a obecni
Polacy są tylko jej depozytariuszami. Czy są to tylko przejawy
retoryki, czy jednak coś głębszego — pewien sposób rozumienia
wspólnoty politycznej? Czy nie przychodzi tu na myśl The King’s
Two Bodies Ernsta Kantorowicza , który odwołuje się do praw-1

niczej koncepcji korporacji rozciągniętej w czasie (a więc takiej
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korporacji, której członkami są wszyscy jej uczestnicy przeszli,
obecni i przyszli; a zatem ci, którzy żyją w danym momencie, są
jedynie prawnymi reprezentantami pokoleń minionych i tych,
które mają przyjść). Jeśli wierzyć Kantorowiczowi, to takie ro-
zumienie wspólnoty jest bardzo ważnym etapem tworzenia się
nowoczesnego pojęcia państwa odrębnego od osoby władcy. W re-
publikańskim ustroju Rzeczypospolitej takie pojęcie państwa jako
czegoś odrębnego już istniało; czy więc koncepcja owej korporacji,
o której pisał Kantorowicz (a przed nim wielcy prawnicy wikto-
riańscy, Henry Maine i Frederic William Maitland, w Niemczech
zaś Otto Gierke), istniała w dawnej Rzeczypospolitej, czy też moje
skojarzenie jest nietrafne? 

Kolejny punkt dotyczy dychotomii publiczne—prywatne. Jak
to z nią było w dawnej Rzeczypospolitej? Z jednej strony ta dy-
chotomia jest w polskiej myśli obecna, a nawet — widząc wszel-
kie wypowiedzi o zgubnej roli „prywaty” — można by pomyśleć,
że pozostaje w centrum myślenia o sprawach publicznych. Autor-
ka zajmuje się nią w rozdziale o patriotyzmie i podaje wiele przy-
kładów tej dychotomii z tekstów od renesansu po oświecenie
(s. 331–333). Ale czy nie należałoby zastanowić się nad tą dy-
chotomią nieco głębiej? Otto Brunner pisał w swej klasycznej,
kontrowersyjnej, ale wciąż zmuszającej do myślenia książce Land
und Herrschaft, że w średniowiecznych Niemczech nie istniała
opozycja prywatne—publiczne. To oczywiście nie jest prawdą
dla wczesnonowożytnej Rzeczypospolitej; ale zarazem widzimy
w tej kwestii jakby kilka przenikających się poziomów myślo-
wych. Na jednym poziomie mamy owo „społeczeństwo obywa-
telskie” (o którym bardzo ciekawie pisał Edward Opaliński), na
drugim — „federację sąsiedztw” (którą w swoim czasie błyskotli-
wie analizował Andrzej Zajączkowski) albo „decentralizację su-
werenności” (jak pisał Bogusław Leśnodorski, a po nim Zbigniew
Wójcik). W siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej oba te poziomy
w jakiś dziwny sposób nakładają się na siebie. Istnieje przecież
idea suwerenności, choć pewnie nie była wyrażana tym sło-
wem — w sformułowaniach typu „my wszyscy, rzeczpospolita
absolutna” (s. 60) przejawia się przynajmniej jakaś intuicja, jeśli
nie pełne wyobrażenie, pojęcia suwerenności. A zarazem istnieje
owa „lokalność” suwerenności, o której Autorka pisała w Regina
libertas w związku z dziełkiem Komparacyja wolności polskiej i li-
tewskiej z wolnością książąt obcych i udzielnych. Jaki był stosu-
nek jednej do drugiej?
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Wydaje mi się, że w ten sposób znowu wracamy do pytania
o stosunek myśli do mentalności politycznej, a tym samym do
postawionego wyżej pytania, czy należało ograniczyć się do pew-
nych tylko typów źródeł, ale wykorzystać je systematycznie, czy
też sięgnąć po źródła bardziej różnorodne, mając świadomość, że
wykorzystamy z nich tylko niewielką próbkę losową. Na to pyta-
nie nie ma dobrej odpowiedzi; the proof of the pudding is in the
eating. Autorka wybrała jedną możliwość i doskonale ją wykorzy-
stała. Zapewne ukażą się inne książki badające pojęciowy i ideo-
wy system dawnej Rzeczypospolitej przy użyciu innego korpusu
źródeł. Ich autorzy będą mogli się uważać za bardzo szczęśli-
wych, jeśli ich prace dorównają omawianej tutaj książce Anny
Grześkowiak-Krwawicz. 

Maciej Janowski 
(Instytut Historii PAN)
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Polska książka we Lwowie

Rec.: Halina Rusińska-Giertych, Kultura książki polskiej we
Lwowie w okresie oświecenia, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 2018, 388 s., seria „Acta Universi-
tatis Wratislaviensis”, nr 3815

Głównym powodem podjęcia przez Halinę Rusińską-Giertych
tematyki lwowskiej była potrzeba podważenia powszechnej opinii
o zastoju intelektualnym Lwowa, trwającym niemal do połowy
XIX wieku. Jest to problem bardzo ważny dla poznania dziejów
kultury polskiej na terenach dawnej Rzeczypospolitej, a jedno-
cześnie z powodu niekompletnych i najczęściej rozproszonych źró-
deł niełatwy do zbadania. Autorka postawiła sobie zatem bardzo
ambitny cel badawczy i w pełni go zrealizowała, choć nie unik-
nęła pewnych błędów. W mojej ocenie sam tytuł publikacji może
wzbudzać wątpliwości, ponieważ zamiast pojęcia „książka pol-
ska” powinien raczej zostać tu użyty ściślejszy termin — „książka
polskojęzyczna”. We Wstępie, poświęconym m.in. zagadnieniom
terminologicznym, powód takiego ujęcia problematyki został
przedstawiony następująco:

 

Z kolei termin „książka polska” obejmuje druki zwarte i ciągłe, odbite

w języku polskim. Autorka świadomie rezygnuje z zagłębiania się w prob-

lematykę lwowskich edycji obcojęzycznych, także łacińskich, choć były one

związane z polskim kręgiem kulturowym i dostępne również dla niego.

Tylko w uzasadnionych przypadkach odnosi się do publikacji francusko-,

łacińsko- lub niemieckojęzycznych — jeżeli wyraźnie adresowano je do pol-

skiego czytelnika, wydano równolegle z tekstem polskim lub miały istotny

wpływ na rozwój kultury polskiej we Lwowie. Powodem wykluczenia z za-

kresu pola badawczego lwowskich druków obcojęzycznych było przekonanie,

że w dobie oświeceniowej i porozbiorowej to przede wszystkim piśmiennictwo

w języku polskim stanowiło nośnik kultury polskiej (s. 30).

 
Z przytoczonej wypowiedzi wyraźnie wynika, że tytuł omawia-

nej monografii powinien brzmieć Kultura książki polskojęzycznej...
Wprawdzie Autorka wybiórczo uwzględniła również literaturę
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obcojęzyczną, ale jako kryterium jej doboru podała trzy ogólniko-
we stwierdzenia, również budzące pewne wątpliwości. W zakres
swoich zainteresowań Badaczka włączyła teksty obcojęzyczne:
1) kierowane do polskiego odbiorcy (nie wiadomo, kto je adreso-
wał i w jaki sposób); 2) wydane równolegle z tekstem polskim
(niezbyt konsekwentnie, co przedstawię poniżej); 3) mające zna-
czenie dla rozwoju polskiej kultury we Lwowie (na jakiej pod-
stawie przeprowadzono ocenę?). Poza tym trudno się zgodzić
z kryterium wyrażonym w ostatnim zdaniu zacytowanego frag-
mentu, gdyż publikacje obcojęzyczne również odgrywały istotną
rolę w kształtowaniu polskiej kultury. W okresie oświecenia po-
jawiło się przecież liczne grono cudzoziemców przybyłych na te-
reny głównych ośrodków ówczesnej Rzeczypospolitej, a zatem i do
Lwowa. Wprawdzie wkrótce przybysze ci zostali spolonizowani,
ale zapewne chętnie czytali i propagowali literaturę pisaną w ro-
dzimych językach. Zresztą sama Autorka pisze o pewnej grupie
cudzoziemców, która odegrała ważną rolę w kształtowaniu pol-
skiej kultury we Lwowie:

 

W czasach Rzeczypospolitej Lwów miał już dość bogate tradycje wydaw-

niczo-księgarskie. Po wcieleniu go do państwa austriackiego i mianowaniu

stolicą Galicji oraz Lodomerii przybyło tam wiele osób, głównie z terenu

monarchii habsburskiej, trudniących się sprzedażą lub tłoczeniem ksią-

żek. Przyjezdni [...] realizując plany zawodowe, z czasem wtopili się w kulturę

Lwowa i jego magiczną atmosferę, a niektórzy nawet spolonizowali. Nieza-

leżnie od pobudek, które kierowały nowo przybyłymi ludźmi książki, ożywili

oni miejscowy ruch wydawniczo-księgarski, a można nawet śmiało powie-

dzieć, że stworzyli jego nowe oblicze (s. 111).

 
Książka Rusińskiej-Giertych ma przejrzystą i logiczną struk-

turę podporządkowaną celowi publikacji. Niemniej struktura ta
wydaje się być nazbyt rozdrobniona. Tworzy ją osiem logicznie po
sobie następujących rozdziałów i liczne podrozdziały, jednak pew-
ne zastrzeżenia wzbudza segmentacja zawartego w nich tekstu.
Należałoby bowiem albo zwiększyć objętość omówień niektórych
zagadnień, albo połączyć je w jedną całość. I tak, niezmiernie
krótki rozdział pierwszy (siedem stron), pt. Lwów w czasach Rze-
czypospolitej szlacheckiej i w zaborze austriackim, w takiej formie
mógłby stanowić część drugiego rozdziału (pod warunkiem mody-
fikacji jego tytułu). Bardziej wskazane byłoby jednak zwiększenie
jego objętości, zwłaszcza że okresowi przed 1772 rokiem poświę-
cone zostały niepełne dwie strony. Poruszana w tym rozdziale
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tematyka wprowadzająca czytelnika w zagadnienia społeczno-
-polityczno-gospodarcze Lwowa z całą pewnością zasługuje na
baczniejszą uwagę. 

W drugim rozdziale, pt. Życie intelektualne, kulturalne i towa-
rzyskie Lwowa w okresie oświecenia (ok. sześćdziesiąt stron),
Rusińska-Giertych omówiła kolejno rozwój szkolnictwa elemen-
tarnego, średniego i wyższego, poświęcając osobny podrozdział
szkolnictwu prywatnemu, funkcjonującemu nie tylko w formie
indywidualnych lekcji, ale także w postaci zinstytucjonalizowa-
nej — konwiktów żeńskich i męskich, a następnie pensjonatów
i zakładów wychowawczych. Dalsze podrozdziały Autorka po-
święciła zagadnieniom życia towarzyskiego, literackiego i kultu-
ralnego Lwowa, omawiając inicjatywy prywatne i instytucjonalne.
Najwięcej miejsca zajął tu podrozdział poświęcony bibliotekom,
w którym scharakteryzowano kolejno placówki kościelne, zakon-
ne, prywatne oraz teatralne, osobno omawiając trzy instytucje:
Bibliotekę Uniwersytecką, Bibliotekę Ossolineum i Bibliotekę To-
warzystwa Ćwiczącej się Młodzieży w Literaturze Ojczystej.

Jeszcze obszerniejszy rozdział trzeci (ok. osiemdziesiąt stron),
poświęcony charakterystyce stosunków wydawniczo-księgarskich,
otwiera omówienie funkcjonowania mecenatu, cenzury i usta-
wodawstwa mających zasadniczy wpływ na kształtowanie się ryn-
ku książki. Następną część wypełniają dzieje lwowskich oficyn
drukarskich, ukazane chronologicznie. Autorka scharakteryzo-
wała kolejno działalność Drukarni Jezuickiej, Drukarni Bractwa
Św. Trójcy, oficyny rodziny Szlichtynów i Drukarni Francisz-
kańskiej oraz oficyn: rodziny Pillerów, Karola Bogusława Pfaffa,
Gustawa Wilhelma Wichmana i Józefa Schnaydra. Potem, w osob-
nym podrozdziale, Badaczka opisała funkcjonowanie Stowarzy-
szenia Wzajemnej Pomocy Członków Sztuki Drukarskiej przy
Drukarni Pillerów — opis ten, także ze względu na niewielką ob-
jętość, powinien zostać włączony do charakterystyki macierzystej
oficyny. Więcej uwagi można było natomiast poświęcić odlewniom
czcionek, których omówienie zajęło ledwie jedną stronę. Kolej-
ny podrozdział zawiera charakterystykę placówek księgarskich
przedstawionych, podobnie jak w przypadku drukarni, w porząd-
ku chronologicznym. Ich poczet otwiera działająca od 1729 ro-
ku księgarnia Szlichtynów, a po niej kolejno: filia warszawskiej
placówki Jana Augusta Posera, księgarnia Pillerów, księgarnia
Dominika Riegiera, filia warszawskiej księgarni Michała Grölla,
księgarnia Karola Bogusława Pfaffa, księgarnia antykwaryczna
Dawida Igla i jego rodziny, księgarnia Karola Wilda, księgarnia
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Bartłomieja Jabłońskiego, księgarnia Ignacego Kuhna i Jana
Milikowskiego. Ostatni podrozdział Autorka przeznaczyła na omó-
wienie płatnych wypożyczalni książek Pillerów i Karola Wilda.

Kolejne dysproporcje występują w czwartym rozdziale, zaty-
tułowanym Oferta księgarska (ok. jedenaście stron), który mógł
zostać połączony z piątym rozdziałem, pt. Lwowska produkcja
wydawnicza — repertuar, autorzy, estetyka typograficzna, ogólna
charakterystyka edycji i ich znaczenie (ok. pięćdziesiąt stron).
Oczywiście tytuł takiego rozdziału należałoby zmodyfikować, ale
połączenie treści zawartych w obydwu częściach pozwoliłoby
pokazać pełny obraz oferty wydawniczo-księgarskiej skierowanej
do odbiorców lwowskich. Ponadto kilka placówek księgarskich
(np. Szlichtynów, Pillerów, Karola Bogusława Pfaffa) działało przy
macierzystych instytucjach, czyli drukarniach, oferując czytelni-
kom w pierwszym rzędzie własną produkcję wydawniczą. Połą-
czenie wszystkich form działalności zawodowej tego typu postaci
umożliwiłoby pokazanie ich wizerunku jako osób kształtujących
kulturę polskiej książki we Lwowie. Szkoda także, że Autorka
ograniczyła swoje rozważania do oferty księgarskiej placówek
mieszczańskich, nie wspominając o księgarniach działających
przy drukarniach zakonnych. Nie wiadomo zatem, czy ze względu
na niewielką produkcję wydawniczą zrezygnowały one ze sprze-
daży książek we własnej placówce i przekazywały egzemplarze
w komis innym księgarzom, czy też sprzedaż odbywała się bez-
pośrednio w drukarniach?

Szósty rozdział, pt. Rynek prasowy — charakterystyka, podział
typologiczny, także został podzielony na dwie nierówne części:
Czasopisma i gazety (ok. siedemnaście stron) i Almanachy (cztery
strony). Almanachy Autorka słusznie zaliczyła do czasopism, ale
ze względu na tak niewielką liczbę przykładów można było scha-
rakteryzować je we wstępie rozdziału, w którym — mimo zapo-
wiedzi w tytule — Autorka nie dokonała podziału typologicznego
ówczesnej prasy lwowskiej. Po ogólnym podrozdziale, zawierają-
cym klasyfikację periodyków, należało wyodrębnić jeszcze jeden
podrozdział — Czasopisma, gazety i almanachy — i scharaktery-
zować poszczególne tytuły według zaproponowanego podziału.

W rozdziale szóstym odnotować trzeba jeszcze inną istotną
niekonsekwencję. Zgodnie z deklaracją zawartą we wstępie do
monografii jednym z „uzasadnionych przypadków” uwzględnia-
nia w niej tekstów obcojęzycznych jest sytuacja, gdy wydane są
one „równolegle z tekstem polskim”. Tymczasem, charakteryzu-
jąc „Lwowskie Tygodniowe Wiadomości” Pillerów, które wychodziły
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Cyt. za D. Hombek, Prasa i czasopisma polskie XVIII wieku w perspektywie1

bibliologicznej, Kraków 2001, s. 272–273.

od 26 stycznia 1786 roku do 30 stycznia 1788 roku, Rusińska-
-Giertych zaledwie wspomniała o ich podstawowej wersji nie-
mieckojęzycznej — wydawanej od 1 stycznia 1786 roku aż do
końca 1798 roku, a zatem o dziesięć lat dłużej. Edycja polsko-
języczna nie tylko wychodziła znacznie krócej, a numery ukazy-
wały się kilka tygodni później niż wersja podstawowa, ale były też
nieudolnym tłumaczeniem oryginału niemieckiego, co stwierdzili
sami wydawcy w Uwadze zamieszczonej w pierwszym numerze
„Lwowskich Tygodniowych Wiadomości” z 1786 roku:

 

„Tygodniowe Wiadomości Lwowskie” polskim językiem pisane, miały mieć

swój początek wraz z niemieckimi, to jest od 1go dnia stycznia roku teraź-

niejszego, ale że mało zapisujących się na nie było, do druku podane do-

tychczas być nie mogły. [...] mamy jednak w Przezacnym Publicum polskim

tę nadzieję, że naszą pracę łaskawie przyjmie i chętnie wybaczy, jeśli sposób

pisania, gdyż tylko jest tłumaczeniem z niemieckiego, nie będzie zawsze

najwyborniejszy, osobliwie gdy przy małych jeszcze dochodach trudno z po-

czątku na dobrego tłumacza wiele ekspensować .1

 
Przytoczony tekst przedrukowała również Autorka monografii

(s. 279). Wprawdzie dziś dostępne są w Polsce jedynie roczniki
1792–1798, ale w oparciu o nie można i warto było dokonać krót-
kiej analizy zawartości podstawowej edycji niemieckojęzycznej
(notabene dostępnej w Bibliotece Ossolineum we Wrocławiu).

Dwa ostatnie rozdziały — siódmy, pt. Reklama książki i promocja
czytelnictwa (ok. trzydzieści stron), i ósmy, pt. Odbiorcy książki
polskiej we Lwowie — przekrój społeczny, publiczność literacka,
potrzeby czytelnicze (dziewięć stron) — mogłyby zostać połączone.
Chodzi tu nie tylko o objętość obydwu tekstów, bo przecież wszy-
stkie zabiegi promocyjne ówczesnych wydawców i księgarzy były
przeprowadzane z myślą o rzeczywistym lub hipotetycznym czy-
telniku. W siódmym rozdziale Autorka scharakteryzowała różne
formy reklamy lwowskiego piśmiennictwa oświeceniowego, dzie-
ląc je na pięć kategorii (co odzwierciedlają tytuły podrozdziałów):
1. Ogłoszenia prasowe, 2. Katalogi, 3. Zapowiedzi wydawnicze,
4. Prospekty wydawnicze, 5. Listy prenumeratorów. Wybrana
egzemplifikacja budzi jednak zastrzeżenia.

Na przykład w podrozdziale Ogłoszenia prasowe Autorka na-
pisała:
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W celu pozbycia się starszych druków prasę wykorzystywał również Józef

Jan [Piller]. W roku 1800 na łamach pisma niemieckiego zamieścił serię

ogłoszeń, było ich aż 13, w których wyliczał publikacje znajdujące się w jego

księgarni. Łącznie zaproponował 1770 pozycji, głównie niemieckich, łaciń-

skich i francuskich. Biorąc pod uwagę gotowość bibliopoli do udzielania przy

większych zamówieniach upustów, mógł mieć problemy z ich sprzedażą. Po-

ważna ilość zaoferowanych książek wskazuje na to, że mogły one pochodzić

też ze zlikwidowanej wypożyczalni, którą przecież bracia prowadzili (s. 300).

 
W przytoczonym fragmencie co najmniej dwie informacje są

wynikiem błędnej interpretacji. Po pierwsze gazeta ogłoszeniowa
„Lemberger K. K. Privilegiertes Intelligenzblatt”, ukazująca się od
1796 roku, redagowana, wydawana i drukowana przez Józefa
Jana Pillera, nie była pismem niemieckim lecz niemieckojęzycz-
nym. Wprawdzie zdecydowanie dominował w nim język niemiec-
ki, ale dołączano do periodyku w formie ulotek lub drukowano na
jego łamach również teksty w języku polskim. Na przykład razem
z numerem dziesiątym gazety z 22 lutego 1800 roku rozprowadza-
no Uwiadomienie — wydane w postaci jednokartkowego druczku
w dwóch językach: niemieckim i polskim, datowane we Lwowie
na 4 lutego 1800 roku — w którym Leopold Haysler, „przełożo-
ny urzędu c. k. dóbr kameralnych administracji we Wschodniej
Galicji”, odwoływał zaplanowaną aukcję. A w dodatku do nume-
ru czternastego gazety z 1804 roku opublikowano w języku pol-
skim dłuższy tekst zawierający przysłane z Krakowa Uwiadomienie
o licytacji wełny z owiec.

Po drugie uznane przez Rusińską-Giertych za ogłoszenia
teksty to po prostu katalog księgarski (a nie dodatki do gazety),
który Józef Jan Piller drukował w odcinkach w formie kolejno nu-
merowanych ulotek i dołączał do własnej gazety. Cytowane przez
Autorkę numery miały własne dodatki, odpowiadające nume-
rycznie części zasadniczej gazety. Na przykład po numerze dzie-
wiątym z 30 stycznia 1800 roku „Lemberger K. K. Privilegiertes
Intelligenzblatt” następował „Beylage zum K. K. Privilegierten
Lemberger Intelligenzblatt” opatrzony tym samym numerem
(choć bez daty) i dopiero po nim znajdował się pierwszy numer
katalogu (chociaż nie był tak nazwany). Jednak o charakterze tego
druku ulotnego świadczy choćby tytuł — Nro I. Bücher, welche in
Lemberg in der Piller’schen Normalbuchhandlung um sehr geringe
Preise zu verkaufen sind — oraz zamieszczony w nim układ ksią-
żek, typowy dla katalogu księgarskiego — każdą pozycję kolej-
no numerowano i podawano następujące dane o publikacjach:
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tytuł, czasami autora, miejsce i rok wydania, format oraz cenę
(np.: „3. Tables généalogiques des maisons souveraines de
l’Europe, par Koch à Strasbourg 1780, 4to, 7 fl. Rhn.”). Na końcu
w ulotce zamieszczono informację po niemiecku: „[Ciąg dalszy
nastąpi]”. Podobnie postępowano w wymienionych przez Autorkę
dalszych numerach gazety (s. 300, przyp. 1031).

Praktyka drukowania katalogów księgarskich w postaci od-
cinków dołączanych do bieżących numerów gazet była znana
od dawna. Stosowali ją z powodzeniem drukarze i księgarze
warszawscy, m.in. Michał Gröll, Piotr Dufour czy Jan Tomasz
Trattner. Nawet układ ich spisów był identyczny. Przykładem
może być pierwszy numer katalogu Trattnera, dołączony do „Ga-
zety Warszawskiej” po suplemencie do numeru dwudziestego
trzeciego z 22 marca 1786 roku, zatytułowany Nro 1. Verzeichnis
von deutschen Bühern, welche um beygesetzte Preyse zu haben
sind in der Trattnerischen Buchhandlung in Warschau. Wśród
oferowanych przez księgarza publikacji sprowadzonych z zagra-
nicy znalazła się m.in. książka „Remers (J. A.), Handbuch der
allgemeinen Geschichte, 2 Theil, 8*<, Wien 1785, fl. 6”.

W ósmym rozdziale Rusińska-Giertych podjęła próbę oceny
oświeceniowego czytelnictwa lwowskiego, co nie jest łatwe zarów-
no ze względu na rozproszenie i niekompletność materiału źródło-
wego, jak i żmudny proces badawczy. Wszystkie źródła pośrednie
mogą bowiem wskazywać na obecność w księgozbiorach domo-
wych określonych tytułów na stałe (kupno) lub na pewien czas
(wypożyczenia), ale nie świadczą o lekturze. Badanie zaś zacho-
wanych egzemplarzy w celu odnalezienia śladów lektury, takich
jak uwagi i podkreślenia, czy nawet ocena ich stanu (zużycia czy
raczej „zaczytania”) wymagałyby dużego i zapewne zespołowego
wysiłku. W tej sytuacji Autorka była zmuszona ograniczyć się do
i tak dziś niekompletnych źródeł pośrednich.

W podsumowaniu należy stwierdzić, że Halina Rusińska-Gier-
tych oparła swoje badania na bardzo solidnej, bogatej podsta-
wie źródłowej, wykorzystanej w rzetelny sposób. Szkoda tylko, że
do części informacyjnej monografii oprócz Indeksu nazwisk oraz
Indeksu wydawnictw periodycznych nie dołączyła indeksu tytu-
łowego książek tak często przez nią przytaczanych w rozprawie.
Dokuczliwym mankamentem jest zastosowanie ciągłej numeracji
przypisów, co znacznie utrudnia korzystanie z nich.

Należy jednak wyraźnie podkreślić, że mimo pewnych błę-
dów w monografii, czego trudno się ustrzec przy tak obszernym
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materiale badawczym (o którym najlepiej świadczy solidna biblio-
grafia załącznikowa), książka niewątpliwie zasługuje na uwagę,
zarówno ze względu na nowatorstwo problematyki, jak i na kom-
pleksowe wykorzystanie literatury przedmiotu oraz weryfikację
niesłusznych opinii o Lwowie. Jak określiła to Autorka we Wstę-
pie, podjęte przez nią badania stanowią próbę

 

zweryfikowania opinii, że rozwój intelektualny w mieście nad Pełtwią na-

stąpił dopiero w drugiej połowie wieku XIX i później. Niektórzy badacze prze-

suwają tę datę na lata trzydzieste XIX wieku, stając na stanowisku, że ruch

umysłowy we Lwowie widoczny był już po powstaniu listopadowym, kiedy to

miejscową inteligencję zasilili światli uchodźcy z innych zaborów. Niewielu

jednak zauważa, że ważne zmiany, mające zasadniczy wpływ na rozwój kul-

tury intelektualnej Lwowa, nastąpiły już na przełomie wieków XVIII i XIX.

Bliższe rozpoznanie tematu pokazuje bowiem, że u schyłku XVIII i na począt-

ku XIX wieku nastąpiło we Lwowie poruszenie intelektualne, które można by

nazwać efektem akcji oświeceniowej (rozwijał się teatr, czasopiśmiennictwo,

szkolnictwo), a książka polska, wobec wzmożonej germanizacji, zaczęła odgry-

wać tam bardziej znaczącą rolę niż dotąd [...]. Faktem jest, że w porównaniu

z Warszawą oświecenie dotarło do Lwowa ze sporym opóźnieniem i zauważa-

my je wyraźnie dopiero w fazie końcowej — postanisławowskiej, czy inaczej

mówiąc — porozbiorowej, ale dzięki garstce światłych obywateli, teatrowi, Uni-

wersytetowi i przede wszystkim prasie i książce odnotować możemy tam na

przełomie XVIII i XIX stulecia wiele cennych inicjatyw społecznych, literac-

kich i naukowych (s. 13).

 
W badaniach polskiego oświecenia książka Haliny Rusińskiej-

-Giertych to pierwszy kompetentny opis kształtowania się kultury
książki polskojęzycznej we Lwowie. Przedstawione przez Autorkę
problemy mogą stanowić solidną podstawę do dalszych pogłębio-
nych badań dotyczących również piśmiennictwa obcojęzycznego,
a także roli przybyłych do Lwowa cudzoziemców w procesie roz-
woju polskiej kultury.

Danuta Hombek               
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
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Horyzonty pamięci

Rec.: Teresa Kostkiewiczowa, Mnemozyne i córki. Pamięć w li-
teraturze polskiej drugiej połowy XVIII wieku, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, 362 s.

Publikując w 1984 roku książkę, w której tytule — Horyzonty
wyobraźni. O języku poezji czasów oświecenia — zamieszczone
zostało tropiczne sformułowanie, Teresa Kostkiewiczowa zwróci-
ła uwagę na dwa niezwykle istotne, a jednocześnie podstawowe,
pojęcia związane z interpretacją utworów wierszowanych: wy-
obraźnię i język. Co prawda silne akcentowanie któregoś z tych
pojęć w rozważaniach o twórczości poetyckiej może wskazywać na
predyspozycję badacza, jego orientację metodologiczną, jednak nie
zmienia to faktu, że zarówno wyobraźnia, jak i język kształtują
wypowiedź artystyczną i nie tylko są w niej głęboko obecne, lecz
również wprowadzają pola odniesień, konteksty odczytań czy uka-
zują świadomość pisarza. Innymi słowy — wyznaczają horyzonty
artyzmu danego autora.

 

Poeta — jak pisze Kostkiewiczowa — który w konkretnym momencie histo-

rycznym podejmuje w wierszu jakiś temat, nie tworzy oczywiście w próżni.

Zakres i możliwości jego twórczego działania określone są — z jednej stro-

ny — przez stan rozwoju, a przede wszystkim przez swoiste cechy jego

macierzystego języka. [...] Z drugiej strony — piszący znajduje się pod na-

ciskiem literackich konwencji mówienia, wykształconych w obrębie szer-

szej, przekraczającej bariery języków narodowych wspólnoty kulturowej, do

której przynależy reprezentowana przezeń zbiorowość etniczna .1

 
Funkcjonowanie w utworach wierszowanych imaginacji i ję-

zyka, szeroko i w sposób inspirujący omówione w Horyzontach
wyobraźni, zyskało rozwinięcie w najnowszej książce Kostkiewi-
czowej — Mnemozyne i córki. Pamięć w literaturze polskiej drugiej
połowy XVIII wieku. Tutaj jednak wspomniane pojęcia nie stają
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Zob. A. Erll, Kultura pamięci. Wprowadzenie, przekł. A. Teperek, posłowie2

i red. naukowa M. Saryusz-Wolska, Warszawa 2018, s. 12–13.

Do prac na ten temat zaliczyć należy książkę Hanny Jurkowskiej Pamięć3

sentymentalna. Praktyki pamięci w kręgu Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół
Nauk i w Puławach Izabeli Czartoryskiej (Warszawa 2014), w której rozważania
o funkcjonowaniu pamięci na przełomie XVIII i XIX stulecia prowadzone są
w kontekście sentymentalizmu i dających się wówczas zaobserwować postaw
obywatelskich czy patriotycznych.

się głównym przedmiotem rozważań — jest nim szeroko rozu-
miana i akcentowana już w podtytule publikacji kategoria pa-
mięci — niemniej stanowią istotne podłoże formułowanych przez
Autorkę sądów. Nie sposób wszak oddzielić istniejących w dziele
literackim treści i znaków memorialnych od wyobraźni i języka.
Są one ściśle splecione — jak pisze Kostkiewiczowa we wstępie,
we fragmencie dotyczącym koegzystencji imaginacji i pamięci:

 

W poetyckim procesie reprezentacji przeszłości ogromna jest rola wyobraźni,

która nie tylko wspiera konstruowanie obrazów czasu minionego z do-

starczanych przez pamięć elementów, ale też niejako dopełnia je swą mocą

kreacyjną (s. 14).

 
Rolą języka jest natomiast przedstawienie tego, co z pamięcią

się wiąże:
 

Zjawisko tekstowości ja prowadzi do jeszcze jednej podstawowej cechy pa-

mięci, czyli jej charakteru językowego. Przedmiot i treść pamięci, zarówno

indywidualnej, jak i zbiorowej, nie mogą się ujawnić i zostać zakomuniko-

wane inaczej, jak tylko przez ich werbalizację, nadawanie im postaci słownej.

Język zaktualizowany w kształcie tekstu jest niezbędnym medium pamię-

ci zbiorowej i indywidualnej, staje się budulcem, nośnikiem (dystrybutorem)

treści memorialnych (s. 20).

 
Zagadnienia związane z pamięcią — jej funkcjonowaniem, ro-

dzajami, rolą w życiu jednostki, kształtowaniem się postaw zbio-
rowych, rozumieniem historii czy kultury — stanowią obecnie
jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi badań humanistycz-
nych i należą do tych dziedzin nauki, które angażują nie tylko
badaczy z odmiennych krajów, lecz także z różnych dyscyplin .2

Jeśli spojrzymy jednak na frekwencyjność tych badań w polskim
literaturoznawstwie, to o ile problematyka memorii we współczes-
nym pisarstwie jest zjawiskiem dość dobrze rozpoznanym, o tyle
zagadnienie to w spuściźnie literackiej oświecenia stanowi wciąż
niezbadane pole . Badacze przeważnie nawiązywali do kwestii3
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Zob. T. Chachulski, Opóźnione pokolenie. Studia o recepcji „głębokiej” Jana4

Kochanowskiego w poezji polskiej XVIII wieku, Warszawa 2006, s. 89–94.

memorialnych incydentalnie, niejako przy okazji omawiania in-
nych problemów i zjawisk. Niemniej właśnie te mikroanalizy wy-
raźnie uświadamiają, że kategoria pamięci jest nie tylko silnie
obecna w dziełach wieku świateł, ale też może być niezwykle po-
mocna i inspirująco poznawcza w odczytaniu danego utworu. Za
przykład niech posłuży lektura wiersza Franciszka Karpińskiego
Na odmienione Nadprucie, którą Tomasz Chachulski zapropono-
wał w toku rozważań nad recepcją „głęboką” Jana Kochanowskie-
go w rodzimej poezji oświecenia. Odczytanie utworu „śpiewaka
Justyny” z użyciem kategorii czasu i miejsca — czyli wektorów
literackiego pamiętania i przywoływania tego, co minione — daje
wyobrażenie o potencjale artystycznego wykorzystania i funkcjo-
nowania pamięci oraz odsłania procesy, które tę pamięć kształtują
i w sposób werbalny przedstawiają .4

Poezja Karpińskiego — nie tylko ze względu na wyraźnie ma-
nifestującą się w niej liryczność wypowiadającego się podmiotu
mówiącego, lecz również z uwagi na jej tonację czy podejmowaną
tematykę — jest ciekawym materiałem do badania przejawów re-
prezentacji pamięci w utworach wierszowanych. A zestawienie
jej — w kontekście pamięci — z utworami trzech innych, równie
wybitnych pisarzy polskiego oświecenia: Ignacego Krasickiego,
Adama Stanisława Naruszewicza i Franciszka Dionizego Kniaźni-
na, odsłania zarówno różnicę w ujmowaniu treści memorialnych,
jak i odmienną strategię językową dążącą do ich ewokowania i za-
pisania. Kwestiom tym — funkcjonowaniu pamięci w twórczości
wyżej wymienionych poetów — poświęcone są dwa pierwsze roz-
działy książki. Niemniej każdy z nich porusza inną problematy-
kę, gdyż ukazuje memorię z odrębnej perspektywy: indywidualnej
lub zbiorowej.

Pamięć indywidualna zdaje się być niejako samoistnie wpi-
sana w obręb gatunków zaliczanych do liryki, w których ja
wypowiadające się manifestuje wyraźnie swoją podmiotowość. Re-
prezentację tej pamięci, czy może raczej stosunek do niej w poezji
czasów stanisławowskich, przedstawia Kostkiewiczowa, dokonu-
jąc podziału na wspomnienie, poetycką autobiografię, upamięt-
nienie, obecność w dziełach metapoetyckich czy występowanie
w kontekście rozważań o czasie. Taka perspektywa metodolo-
giczna pozwala na przykład uchwycić to, co w osobistym odczu-
ciu twórcy czy podmiotu mówiącego odnosi się do przeżytych
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doświadczeń, niejednokrotnie kształtujących jego aktualną kon-
dycję (opozycja kiedyś—dziś) bądź też ukazujących jego stan
wiedzy o świecie. A porównywanie uobecniania, czyli literackie-
go zapisu takiego spojrzenia wstecz, w utworach interesujących
Kostkiewiczową poetów daje możliwość wskazania na to, co może-
my określić mianem znaków memoratywnych. To one — między
innymi drobne przedmioty, dostrzeżone sytuacje czy fragmenty
krajobrazu — przywołując minione zdarzenia, wpływają na orga-
nizację wiersza i uświadamiają, jak głęboko w strukturach pa-
mięci wypowiadającego się ja (a także samego pisarza) mogły się
one zapisać. Proponowana w książce Kostkiewiczowej szeroka
perspektywa spojrzenia na reprezentacje pamięci indywidualnej
w dorobku poetów doby stanisławowskiej pozwala także na wy-
ciągnięcie jeszcze innych wniosków, na przykład dotyczących ich
frekwencyjności czy odmian. Spuścizna Naruszewicza jest tutaj
znamiennym przykładem — w jego dorobku, inaczej niż w przy-
padku twórczości pozostałych trzech poetów, niezwykle rzad-
ko pojawia się przedstawienie pamięci indywidualnej (s. 34–35).
Z kolei poezja Krasickiego daje podstawy do zauważenia w niej
wariantu pamięci indywidualnej — pamięci prywatnej (s. 32).

Wspominanie czasów minionych, które współtworzą pamięć
zbiorową, jest — jak dowodzi Kostkiewiczowa — zjawiskiem zło-
żonym. Nie chodzi tu bowiem wyłącznie o elementarne odwo-
ływanie się przez twórców doby oświecenia stanisławowskiego
do wydarzeń minionych. Zakres tego problemu wyznaczają też
między innymi stan wiedzy o tej przeszłości, sposoby jej interpre-
tacji, aktualna użyteczność przywołań dawnych zdarzeń i uczest-
niczących w nich osób bądź też, a może w szczególności, użyte
w utworach strategie komunikacyjne. One to przede wszystkim
kształtują projektowanie widzenia przeszłości, sposoby jej pamię-
tania i uobecnienia (konstytuowanie tożsamości), dając jedno-
cześnie możliwość zapoznania się z ówczesną jakością informacji
o czasach dawnych. Ten rozdział książki podzielony został na
części, w których zasygnalizowane powyżej kwestie sproblematy-
zowała Autorka następująco:

— pamięć o świecie antyku, rozpatrywana zarówno w perspek-
tywie mitycznego czasu, jak i wiedzy o historii tego okresu; 

— pamięć o przeszłości kraju, reprezentowana w wierszach
zarówno poprzez jej znajomość, jak i doświadczenie jej śladów
(bezpośrednie bądź też zapośredniczone); 

— upamiętnianie tego, co minione, na potrzeby potomnych. 
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Zob. M. Parkitny, Wobec osiemnastowiecznego projektu modernizacyjnego:5

„Wojna chocimska”, [w:] Czytanie Krasickiego, red. T. Kostkiewiczowa, R. Doktór,
B. Mazurkowa, Warszawa 2014, s. 379–400.

Z analizy tak rozległego obszaru zjawisk, zawierającej inter-
pretacje wielu utworów, wyłania się bardzo złożony obraz re-
prezentacji pamięci, a także jej rozumienia przez oświeceniowych
twórców. Opisywane przez Kostkiewiczową rodzaje pamięci zbio-
rowej mają jednak cechę wspólną — jest nią „włączenie refleksji
o przeszłości w czas bieżący, jej zakotwiczenie w sferze proble-
mów, trudności i zagrożeń aktualnych” (s. 176).

Przedstawienia pamięci w dziełach narracyjnych są kolejnym
zagadnieniem, które interesuje Kostkiewiczową. O ile funkcjo-
nowanie memorii w utworach lirycznych i narracyjnych, przeja-
wiające się na przykład w odwoływaniu się autorów dzieł do tych
samych znaków memoratywnych, może mieć (i nierzadko ma)
tożsame podłoże, o tyle struktura tych wypowiedzi, rządząca się
odmiennym układem znaczeń, często inaczej ową reprezenta-
cję pamięci sytuuje w obrębie tej struktury. Istotne jest także to,
że „W literackich narracjach o przeszłości fikcja przeplata się
z przedstawieniami mającymi odniesienia referencyjne” (s. 178).
Stąd też zasadnym jest osobne potraktowanie dzieł narracyjnych
w opisie funkcjonowania pamięci w twórczości czasów stanisła-
wowskich. Powodem tej odrębności jest chociażby to, że „Autorzy
powieści fikcyjnych opartych na motywach rzeczywistości histo-
rycznej nie mieli na tym polu wypracowanych wzorców, jako że
[...] taka odmiana gatunkowa w prozie zaistniała w literaturze
europejskiej dużo później” (s. 178). Warto jednak zwrócić uwagę
na to, że splot fikcji i odniesień do rzeczywistości dochodził do gło-
su już w eposie. Stąd też nie powinno dziwić rozpoczęcie przez
Kostkiewiczową rozważań o pamięci w dziełach narracyjnych od
omówienia problematyki dawności w Wojnie chocimskiej Krasic-
kiego. Utwór ten, jak pisze Autorka, odwołując się do ustaleń
Macieja Parkitnego , realizuje szeroką gamę strategii komunika-5

cyjnych, a jego
 

Forma [...] o tematyce z historii narodowej została wybrana z całą preme-

dytacją, jako bardzo odpowiednia i stosowna dla nawiązania kontaktu ze

szlacheckim odbiorcą i zaprezentowania mu pozytywnego wzorca, którego

składniki od dawna zostały utrwalone jako afirmowane wartości w pamięci

i świadomości zbiorowej (s. 183).
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Nieco inaczej problematyka przeszłości funkcjonuje w wyda-
nej w 1779 roku Historii, chociażby z powodu tytułu powieści czy
jej głównego bohatera. Literacka proweniencja Grumdryppa, jego
nieśmiertelność i uczestnictwo w dawnych wydarzeniach (kilka-
naście wieków) pozwalają Krasickiemu stworzyć w utworze inte-
resujący układ fikcji i czasu historycznego, a właściwie wiedzy
o nim. Autorski pomysł XBW z jednej strony czyni z Grumdryppa
świadka opowiadanych w powieści epizodów, a więc gwaranta ich
wiarygodności, z drugiej natomiast pozwala spojrzeć na niego,
bohatera świadomego przecież swej długowieczności — zmienia-
jącego się, acz ciągle tego samego — jak na postać przejawiającą
rozległą pamięć, wiedzę o świecie, zdarzeniach i ludziach.

Rozdział dotyczący reprezentacji przeszłości w utworach nar-
racyjnych dopełniają jeszcze dwie części, w których interpretacji
poddane zostały trzy utwory: Leszek Biały, książę polski, syn Ka-
zimierza Sprawiedliwego w XII księgach Michała Dymitra Kra-
jewskiego oraz Gowórek herbu Rawicz, wojewoda sandomirski.
Powieść z widoku we śnie i Rzepicha, matka królów Franciszka
Salezego Jezierskiego. W powieści Krajewskiego — jak dowodzi
Kostkiewiczowa — linearne zapisywanie minionych zdarzeń ma
wiele wspólnego z konwencją prowadzenia narracji znaną z epo-
su bohaterskiego (m.in. wykorzystanie inwokacji, personifikacji
pojęć, porównań homeryckich, retoryczności w wypowiedziach
postaci). W tak skonstruowanym utworze dostrzec można jednak
próby wyjścia poza schemat związany z tradycją epiki wysokiej,
jak na przykład tworzenie szczegółowych opisów zdarzeń (co zmie-
rza do ich unaocznienia czy do prezentacji) oraz charakterystyki
osób. Z kolei w pierwszym z wymienionych wyżej utworów po-
wieściowych Jezierskiego mamy do czynienia z przedstawieniem
przeszłości za pomocą wykorzystania konwencji opowieści ramo-
wej (wizja senna, głos potomnych). Zastosowanie tego zabiegu kon-
strukcyjnego pozwala usytuować omawianą powieść obok Historii
Krasickiego, bowiem

 

Gowórek przemawiający z głębi czasu bezpośrednio poznanego oraz obserwo-

wanego przezeń z góry jest w pewnym stopniu podobny do Grumdryppa [...],

choć horyzont poznawczy i refleksyjny bohatera Jezierskiego ograniczony

jest tylko do nowożytności i obszaru Polski — z nielicznymi, ale ważnymi

odniesieniami do starożytności oraz do dziejów państw europejskich, które

stanowią tło dla wydarzeń nad Wisłą (s. 243). 
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Istotne jest także to, że funkcjonująca w powieści pamięć
historyczna mocno związana jest z teraźniejszością (utwór wy-
dany został w 1789 roku), służy bowiem do jej zrozumienia czy
interpretacji.

Ostatni rozdział książki poświęca Kostkiewiczowa reprezen-
tacji pamięci w utworach dramaturgicznych (zagadnieniu naj-
rzadziej podejmowanemu przez badaczy). W polu jej obserwacji
znalazły się takie odmiany dzieł scenicznych jak dramat histo-
ryczny, tragedia historyczna, opera czy drama. Wykorzystanie prze-
szłości, opowieść o wydarzeniach z minionych czasów w tego typu
dziełach zakłada ich dwupłaszczyznowość, bowiem

 

Każdy z nich jest inaczej pomyślaną i wyprofilowaną prezentacją określo-

nego momentu dziejowego, choć w każdym — zgodnie z poetyką tego rodzaju

literackiego — następuje intencjonalna sceniczna wizualizacja przeszłości

(niezależnie od realnego wystawiania utworu w przestrzeni teatru) (s. 285).

 
To dość ważne spostrzeżenie rzutuje na przyjęty przez Kost-

kiewiczową sposób analizy wybranego materiału — Autorka pro-
ponuje spojrzeć na całość zagadnienia przez pryzmat oddzielnych
interpretacji przywoływanych utworów dramaturgicznych, prze-
prowadzonych jednak w obrębie poszczególnych odmian dzieł
scenicznych.

Analiza funkcjonowania przeszłości w Żółkiewskim czy Włady-
sławie pod Warną Wacława Rzewuskiego, utworach reprezentu-
jących tragedię historyczną, a więc wykorzystujących w fabule
konflikt tragiczny, wyraźnie wpisuje postrzeganie minionych wy-
darzeń w perspektywę religijną, zakładającą taką interpretację
dziejów, w której los jednostki bądź zbiorowości zależny jest od
wyroków Boga. Z kolei w Zygmuncie Auguście Józefa Wybickiego
naukowa wiedza o historii przefiltrowana zostaje przez literacki
sposób jej ujęcia, przewidujący dopuszczenie do głosu poetyckiego
zmyślenia. Tak skonfigurowane przedstawienie wydarzeń z prze-
szłości z jednej strony projektuje ich interpretację, z drugiej na-
tomiast umożliwia aktualizację.

Zdecydowanie odmiennie traktowana jest przeszłość w operze
i dramie. Tutaj pamięć o czasach minionych „pozwala na bardziej
swobodną prezentację wydarzeń scenicznych, a zarazem — dzię-
ki melicznym, również refrenowym tekstom chórów, a także recy-
tatywom i ariom umożliwia szczególnie dobitne wyakcentowanie
spraw, których dotyczą” (s. 299). Zestawienie utworów podej-
mujących ten sam wątek historii — opery Wybickiego Polka oraz
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opery Stanisława Kublickiego Obrona Trembowli, czyli męstwo
Chrzanowskiej — pozwala uwyraźnić podobieństwa i różnice w rea-
lizacji tematu (na przykład akcentowanie ról postaci rzeczywistych
i fikcyjnych bądź męskich i kobiecych), w podejściu do faktów
historycznych czy też w wymowie dzieła (między innymi krzewie-
nie postaw patriotycznych).

Osobne miejsce w tym rozdziale znajdują omówienia utworów
scenicznych, których tematyka odsyła do antyku czy średniowie-
cza — na przykład Brutus i Kasjusz Rajmunda Korsaka, Matka
Spartanka. Opera we trzech aktach oraz Hektor Franciszka Dio-
nizego Kniaźnina, Gwido hrabia Blezu Adama Naruszewicza czy
Bolesław III (wydany ponownie jako Judyta, królowa polska) Fran-
ciszka Karpińskiego.

Przedstawioną w książce Teresy Kostkiewiczowej Mnemozyne
i córki złożoność ujęć funkcjonowania czy reprezentacji pamię-
ci w literaturze czasów stanisławowskich nie sposób zamknąć
w tym omówieniu. Badaczka zaproponowała lekturę dorobku tego
okresu przez pryzmat różnych kategorii pamięci (np. zbiorowa,
indywidualna, prywatna, intertekstualna, ujęzykowiona, zapo-
średniczona), roli komunikacyjnej (np. rozumienie przeszłości,
projektowanie czasu mającego nastąpić), literackiej formy repre-
zentacji czy ekspresji (np. zabiegi konstruowania tekstu, wybór
sprzyjającej pamięci struktury genologicznej), a nawet różnych
generatorów pamięci (np. rzeka, chustka, drzewo, droga). Książka
stanowi z jednej strony istotne uporządkowanie problematyki
pamięci, z drugiej natomiast — co zdaje się ważniejsze — jest in-
spirującym drogowskazem i wyraźnie sformułowaną zachętą do
lektury dzieł pisarzy mniejszej rangi, jak i tych, którzy aktyw-
ność twórczą kontynuowali bądź rozpoczęli po 1795 roku. Utrata
państwa, wpływająca przecież na zmianę egzystencji zbiorowości
i jednostki, doprowadziła między innymi do przewartościowania
świadomości historycznej. W tej perspektywie rozumienie pamię-
ci nabrało nowych znaczeń, nowych funkcji, a ich reprezentacja
w twórczości okresu porozbiorowego ma inną leksykę, tonację
i formę. Nie ulega wątpliwości, że dokonała się wówczas zmiana
położenia horyzontów pamięci.

Paweł Pluta      
(Uniwersytet Wrocławski)
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Z ironią w labiryntach powieści

Rec.: Maria Janoszka, „Rękopis znaleziony w Saragossie”
Jana Potockiego i wybrane powieści XX wieku (Fowles —
Rosendorfer — Gretkowska), Wydawnictwo Uniwersytetu Ślą-
skiego, Katowice 2018, 354 s., Prace Naukowe Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach, nr 3751

Piśmiennictwo polskiego oświecenia nie jest raczej przestrze-
nią, w której współczesny czytelnik — także ten niestatystycz-
ny, bo mający częsty kontakt z rodzimą literaturą choćby z racji
wykonywanej przez siebie profesji — odnajdywałby się najlepiej.
Nawet wśród badaczy literatury postrzeganie twórczości tego okre-
su choćby w perspektywie zjawiska uchwyconego w pamiętnej
formule Teresy Kostkiewiczowej jako „próg naszej współczesności”
nie wydaje się szczególnie popularne i naukowo ponętne. Rozwa-
żania nad dziełami Krasickiego, Niemcewicza czy Karpińskiego nie
wychodzą właściwie poza krąg literaturoznawców-osiemnastowiecz-
ników, a nazwiska wymienionych twórców — z autorem Monacho-
machii włącznie — coraz rzadziej przywoływane są w kontekście
polskiej klasyki literackiej. Zważywszy też na to, że tę ostatnią
próbuje się od dłuższego czasu i nie bez natręctwa definiować na
nowo — tyleż posiłkując się dyskusyjnymi, marginalizującymi bo-
wiem znaczenie estetycznej wartości dzieł, kryteriami, ile bezkry-
tycznie podchodząc do dziwacznych niekiedy werdyktów kapituł
rozmaitych konkursów czy nagród literackich (coraz częściej mają-
cych niestety wymiar środowiskowej adoracji połączonej z mani-
festem politycznym) — za krzepiące wypada uznać, że Jan Potocki
i jego Rękopis znaleziony w Saragossie nie poddają się tego rodza-
ju tendencjom i związanym z nimi przewartościowaniom. I to nie
tylko dlatego — wolno ufać — że powieść ta, najwybitniejsza z na-
pisanych przez tworzących przed Sienkiewiczem i Prusem Pola-
ków, zrodziła się w obrębie języka francuskiego, co bez wątpienia,
niezależnie od skomplikowanych losów samego tekstu, określało
i nadal określa zasięg oraz charakter jej recepcji.

We wstępie do książki Maria Janoszka stwierdza, że praca ta
jest „nieco zmodyfikowaną wersją rozprawy doktorskiej” i powstała
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Autorka wyjaśnia to następująco: „Związki bądź analogie między tymi po-1

wieściami i utworem Potockiego nie są zagadnieniem, które pozostawało do tej
pory całkowicie poza obszarem zainteresowań badawczych — relacjom Maga
i Budowniczego ruin z Rękopisem... poświęcono już pojedyncze artykuły, po-
wstałe na gruncie polonistyki, anglistyki i germanistyki, stanowiące jednak tylko
rodzaj wprowadzenia do omawianej tematyki. Także pastisz Gretkowskiej nie był
analizowany dokładniej — badacze i krytycy nie wyszli poza dość ogólne konsta-
tacje” (s. 8).

jako wyraz zainteresowania [...] „aktywnością” i „reaktywnością” dzieła Potoc-

kiego jako źródła inspiracji dla wybranych utworów XX-wiecznych i jedno-

cześnie powieści poddającej się interpretacjom wykorzystującym koncepcje

teoretyczne powstałe w ostatnim — z okładem — półwieczu. Jest również prze-

jawem zaciekawienia ową wyjątkową nowoczesnością opus hrabiego, która

sprawia, że Rękopis... mógłby ujść za utwór któregoś z najsłynniejszych twór-

ców postmodernizmu (s. 7).

 
O ile wobec zgłaszanej w powyższej wypowiedzi sugestii za-

stosowania niektórych współczesnych teorii badań literackich
(jeszcze literackich?) na płaszczyźnie wielopoziomowych analiz
Rękopisu... należałoby zachować ostrożność (do kwestii tej przyj-
dzie się jeszcze odnieść), o tyle powody, dla których Janoszka pod-
jęła się w ogóle pogłębionego opracowania takiej problematyki ,1

zasługują niewątpliwie, także w świetle formułowanych powyżej
spostrzeżeń, na uwagę. To przecież w prozie fikcjonalnej XVIII wie-
ku szukać należy początków świadomej siebie, swojej odrębności
i nowatorstwa, formy powieściowej, już wtedy — zwłaszcza za
sprawą pisarskiego geniuszu Laurence’a Sterne’a — niestronią-
cej jednocześnie od artystycznego eksperymentu i metaliterac-
kiej zabawy z wyznaczającymi jej gatunkowe ramy konwencjami.
Oświeceniowe arcydzieło Potockiego rzeczywiście może być zatem
sytuowane w szeregu tych utworów, w których kształcie, sposo-
bie ukazywania świata oraz języku (językach) daje się dostrzec
zapowiedź tego, co stało się wyróżnikiem istotnej części powieścio-
pisarskiego dorobku ostatnich dziesięcioleci XX wieku. Autor
historii o tajemnicy rodu Gomelezów ma prawo jawić się jako kla-
syk, ponieważ utwór, w którym ją tak fascynująco opowiedział, nie
tylko zajmuje wyjątkowe miejsce na tle zjawisk literackich cza-
sów, w jakich powstawał, ale również dlatego, że wciąż — i to na
obszarze różnych literatur — inspiruje.

Autorka książki (w jej tytule powinien, skądinąd, zawierać się

inny spójnik — nie „i” lecz „a” — co zdecydowanie bardziej od-

powiadałoby operowaniu w trakcie całego wywodu perspektywą
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porównawczą) ze zrozumiałych względów wyraźnie zakreśliła gra-

nice, w jakich chciała się poruszać, wskazując na utwory trojga

pisarzy z drugiej połowy XX wieku, mające dowodzić obecności

podobnych inspiracji. Wyjaśniając przesłanki ich doboru, Badacz-

ka zaznaczyła jednocześnie, że zależało jej na tym, aby w polu

badawczej eksploracji znalazły się utwory, na przykładzie któ-

rych — mimo ich przynależności do tego samego rodzaju literac-

kiego — możliwe byłoby zaobserwowanie różnorodności w zakresie

występujących w nich „relacji z Rękopisem...”. Różnorodność ta

zaznacza się w wielu warstwach każdego z tych dzieł. Jest też od

razu widoczna poprzez to, iż są one „przedstawicielami rozmai-

tych kultur i języków narodowych” (s. 9), mieszczących się jednak

w tej samej, bo śródziemnomorskiej, przestrzeni kulturowej. Wy-

chodząc poza krąg piśmiennictwa francuskojęzycznego, badaczka

zdecydowała się zatem sięgnąć po utwory Johna Fowlesa (Mag,

1965), Herberta Rosendorfera (Budowniczy ruin, 1969) i Manueli

Gretkowskiej (Rękopis nieodnaleziony, czyli zalety szubienic stano-

wiący wyodrębniony fragment Podręcznika do ludzi tejże autorki;

1996). Reprezentują one dwie wielkie literatury europejskie —

angielską i niemiecką — oraz literaturę rodzimą, z natury rzeczy

„żywiącą się” powieścią Potockiego w specyficzny sposób, łączący

się z postrzeganiem twórcy Rękopisu... jako wybitnej, choć eks-

centrycznej, postaci kultury, nauki i życia publicznego polskiego

wieku świateł.

To, że autorka rozprawy uznała za stosowne przyjrzeć się temu

utworowi również pod kątem jego przenikania do prozy tworzonej

współcześnie w Polsce, wydaje się w tym kontekście posunięciem

roztropnym. Niełatwo jednak znaleźć wytłumaczenie dla wpro-

wadzenia do wielowątkowej rozmowy o intertekstualnym profilu

powieści tak znaczących jak Budowniczy ruin, a zwłaszcza Mag,

spostrzeżeń na temat (humorystycznej w założeniu) literackiej

wprawki, napisanej ze swobodą bliższą raczej opowiadaniom po-

wstającym masowo w ramach szkolnych zajęć z edukacji arty-

stycznej. Janoszka deklaruje wprawdzie, że powieści Rosendorfera

i Fowlesa „będą stanowić główny obiekt [jej — G. Z.] zaintereso-

wania badawczego, pastisz Gretkowskiej stanie się zaś przedmiotem

analizy tylko w jednym rozdziale” (s. 9). Deklarację tę potwierdza

poświęcenie Rękopisowi nieodnalezionemu... ostatniego podrozdzia-

łu rozdziału drugiego — jednego z sześciu rozdziałów książki — nie

sposób jednak nie zadać w takim razie kilku co najmniej pytań.
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Po pierwsze, dlaczego nazwisko autorki Tarota paryskiego po-
jawia się na zasadzie równorzędności w tytule książki? Względy
kompozycyjne za tym nie przemawiają, a o artystyczne chodzić
przecież nie może, nawet jeśli w tonacji powagi cytuje się w jed-
nym z przypisów (nr 50, s. 75) groteskowo narcystyczną wypo-
wiedź Gretkowskiej dotyczącą jej pisarstwa. Po drugie, co skłania
Badaczkę do sugerowania poprzez takie a nie inne brzmienie ty-
tułu, że nie tylko w przypadku Maga i Budowniczego ruin, ale
i w zajmującym ją dwudziestowiecznym utworze polskiego autor-
stwa mamy do czynienia z powieścią? (Nie jest nią wszak nawet
zawierający tę swoistą kontynuację Rękopisu... dokumentarno-
-eseistyczny Podręcznik do ludzi). Po trzecie, dlaczego — tyleż
w imię historycznoliterackiej rzetelności nakazującej dbałość o od-
powiednie hierarchizowanie opisywanych zjawisk, ile klarowności
komparatystycznych zestawień — Autorka nie zdecydowała się
na bardziej wnikliwy ogląd artystyczno-ideowej struktury którejś
z rodzimych powieści doby ponowoczesnej, konsekwentnie po-
sługujących się szkatułkowym prototypem dzieła Potockiego?
Świetnym tego przykładem jest, wzmiankowany notabene przez
Janoszkę, powstały w pierwszych latach naszego już stulecia
Rękopis zapodziany w Saragossie Krzysztofa Rudowskiego. Wy-
pada wyrazić nadzieję, że w grę nie wchodziły tu przesłanki innej
niż literaturoznawcza natury, odsyłające na przykład do świato-
poglądowych wyborów poszczególnych twórców albo do kategorii
rozpoznawalności bądź „sukcesów wydawniczych” — więcej niż
dyskusyjnych w funkcji elementu badawczego instrumentarium.

Konkluzje nie powinny, rzecz jasna, pojawiać się przed odnie-
sieniem się do całości omawianej publikacji. Już w tym miejscu
należy jednak stwierdzić, że mimo poważnych wątpliwości, rysu-
jących się w związku z wzmiankowaną wyżej kwestią, książka
Marii Janoszki to przedsięwzięcie bez wątpienia udane. To bardzo
ciekawa — nawet jeśli momentami drażniąca pewną nonsza-
lancją — i ważna z poznawczego punktu widzenia praca, wska-
zująca na analityczny zmysł Autorki i dysponowanie przez nią
umiejętnością wielopłaszczyznowego czytania dzieła. Co więcej,
książka ta napisana została językiem gwarantującym płynność
i, na ogół, myślową przejrzystość wywodu. Praca jest też, zwłasz-
cza w zasadniczej części (rozdziały III–VI), klarownie skompono-
wana. Na ogólną ocenę wpływa także sposób, w jaki badaczka
zamyka kolejne partie tekstu, dowodząc panowania nad rozpatry-
waną przez siebie materią. Przejdźmy do szczegółów.
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Czytamy tam m.in., że „analizie poddane zostaną przede wszystkim bardziej2

ogólne zależności bądź podobieństwa [pomiędzy Rękopisem... a wskazanymi po-
wieściami XX wieku — G. Z.], odkrywane na poziomie struktur głębokich, takich
jak kompozycja utworu, wykorzystywane konwencje gatunkowe i literackie, spo-
sób konstrukcji bohatera i ukształtowanie powieściowych przestrzeni”, co sta-
nie się „podstawą refleksji nad dalszymi analogiami”, wśród których wymienione
zostają te związane na przykład z „polifonicznością powieści, metaliterackością,
problematyką filozoficzną, rolą rozmaitych kodów i narzędzi percepcji w proce-
sie poznania, teatralizacją świata przedstawionego, labiryntowością struktur lite-
rackich i przestrzennych” (s. 9–10).

Po objaśniającym kierunek rozważań Wprowadzeniu  Janosz-2

ka czytelnie rekonstruuje skomplikowaną historię tekstów Ręko-
pisu... i obu interesujących ją powieści zachodnich — mowa jest
tam również o dziejach ich przekładów na język polski. W za-
kończeniu rozdziału pierwszego Autorka przekonująco objaśnia
powody, dla których za najlepsze rozwiązanie uznała „pracę z pol-
skimi tłumaczeniami” każdego z tych utworów, po uprzedniej
konfrontacji komentowanych fragmentów z ich oryginalnymi wer-
sjami językowymi. W przypadku dzieła Potockiego chodzi, oczy-
wiście, o pochodzący z 1847 roku, naznaczony wyraźnie inwencją
tłumacza, przekład Edmunda Chojeckiego (poprawiony w dru-
giej połowie XX wieku przez Leszka Kukulskiego), który zdeter-
minował postrzeganie tej powieści przez polskich czytelników.
W latach sześćdziesiątych tego stulecia, czyli w okresie, w którym
zostały napisane porównywane przez Janoszkę z Rękopisem... dzie-
ła Fowlesa i Rosendorfera, było to jedyne polskie tłumaczenie,
jakie mogło być wykorzystywane — obok francuskiej edycji Rogera
Caillois z 1958 roku — przy pracy nad przekładami na angielski
czy niemiecki, a więc ewentualnymi źródłami literackich zapoży-
czeń będących potem udziałem obu tych pisarzy.

Wspomniany już rozdział drugi, poprzedzający główne partie
rozprawy, choć zdecydowanie najsłabszy, też nie jest pozbawiony
istotnych przemyśleń, mimo że nierzadko prowokują one do po-
lemiki. I nie chodzi tu bynajmniej o zapowiedziane pierwszą
częścią jego tytułu (Powroty wampira) — mające, można sądzić,
uzasadniać tak na planie kompozycji wypowiedzi, jak i w kon-
tekście poruszanej problematyki późniejsze odwołania do prozy
Gretkowskiej — rozważania na temat domniemanego wampiryzmu
powieści Potockiego, będącego jakoby jedną z przyczyn jej zaist-
nienia w świecie przedstawionym Budowniczego ruin, a tym sa-
mym bezpośredniego odniesienia się do niej przez Rosendorfera.
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Sama Autorka najwyraźniej odczuwa zresztą, że formułowanie po-
dobnych hipotez musi być potraktowane jako co najmniej proble-
matyczne, bowiem pisząc o tym zjawisku wyraźnie się asekuruje:

 

Przez uczynienie dzieła Potockiego lekturą wampira-plagiatora [jest nim nie-

jaki Branković, demoniczny profesor, jeden z licznych drugoplanowych bo-

haterów powieści — G. Z.] Rosendorfer zdaje się sugerować poniekąd, że ma

ono właściwości „wampiryczne” — żywi się słowami, mitami, archetypami czy

innymi utworami literackimi jak wampir krwią (s. 58).

 
Owo „poniekąd” jest tutaj kluczowe. Inna sprawa, że w drugiej

części tego zdania badaczce zabrakło już językowego wyczucia.
W całej książce — powtórzmy — zdarza się to nieczęsto, w tym
miejscu zapachniało jednak pretensjonalnością.

Kwestia ta powróci także w Zakończeniu, co zresztą niepotrzeb-
nie podnosi jej rangę w perspektywie całości rozważań. Jednak
znacznie ważniejsze są te fragmenty rozdziału drugiego, w któ-
rych Janoszka dotyka zagadnienia wpisującego się w przedmiot
zainteresowań psychologizmu, a mianowicie (nie)świadomości in-
spirowania się dziełem Potockiego u twórców nieposługujących
się w swoich tekstach jawnymi odwołaniami do treści Rękopisu...,
jednoznacznie wskazującymi na intencjonalność literackiego na-
wiązania. Z takim zjawiskiem mamy do czynienia w przypadku
powieści Fowlesa, co łączy się ponadto z brakiem jakichkolwiek
wzmianek na temat polskiego pisarza w komentarzach autora
Maga dotyczących jego własnej twórczości. Puentując poświęconą
owemu problemowi część wypowiedzi, ogniskującą się wokół tego,
czy angielski powieściopisarz mógł mimo wszystko znać wcześniej
Rękopis... (a tym samym tak czy inaczej korzystać świadomie z jego
tekstotwórczego potencjału), Janoszka stwierdza:

 

Wobec eksplicytnej deklaracji Fowlesa co do źródeł konkretnych cech formal-

nych, kreacji bohaterów czy fabuły Maga [mowa zapewne o akcji, bohaterowie

są przecież integralnym składnikiem fabularnej konstrukcji dzieła – G. Z.],

deklaracji, w której Rękopis... nie został wymieniony, trzeba ograniczyć się do

mówienia o analogiach i zbieżnościach, poprzestając na zdefiniowaniu re-

lacji obydwu utworów jako relacji podobieństwa, nie zaś zależności (s. 48).

 
Dalsze fragmenty książki przekonują, że tak ostre rozgranicze-

nia nie muszą być jednak kluczowe, gdy chodzi o analizę różnora-
kich związków między omawianymi dziełami. Jest tak zwłaszcza
jeśli relacje te odczytywać będziemy skupiając się na samych
tekstach, traktowanych jako elementy rozmaitych porządków:
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Zgodne jest to zresztą z wstępną deklaracją Autorki: „Nie będzie to więc pra-3

ca spod znaku »wpływologii«, ujmująca dostrzeżone podobieństwa w kategoriach
oczywistego wpływu, lecz rozprawa inspirowana szerokim rozumieniem kate-
gorii intertekstualności, wychodzącym poza nawiązania intencjonalne w stronę
wizji kultury jako uniwersum dialogujących ze sobą tekstów i wspólnoty słowa”
(s. 10).

kulturowego, literackiego, gatunkowego, językowego . W takich wy-3

padkach zajmować się możemy przede wszystkim tym, co pozosta-
je na poziomie konkretnego utworu domeną podmiotu czynności
twórczych, nie zaś dociekać usilnie motywacji rządzących auto-
rem, co kierowałoby nas na grząski zwykle grunt psychologii twór-
czości, pełen niedających się zweryfikować sądów.

Cztery główne rozdziały recenzowanej rozprawy zawierają roz-
ważania koncentrujące się już na rozmaitych aspektach powie-
ściowych powinowactw pomiędzy Rękopisem... a dziełami Fowlesa
i Rosendorfera. Zwłaszcza w dwóch — Wewnątrz ramy. Konstrukcja
szkatułkowa i zróżnicowanie genologiczne powieści oraz Teatr fan-
tastyki — odnajdujemy niemało przeprowadzanych z badawczym
rozmachem analiz i wartych zastanowienia, bo kierujących uwa-
gę czytelnika ku sprawom rzeczywiście istotnym w wymiarze
szeroko rozumianej semantyki każdego z omawianych utworów,
spostrzeżeń. Pozwalają one — z jednej strony — dostrzec wystę-
pujące w tych tekstach, a nie zawsze oczywiste, zbieżności czy
filiacje, z drugiej natomiast — uchwycić znaczące, nadbudowa-
ne niejako nad takimi podobieństwami, różnice. W uzupełnieniu
wcześniejszych uwag należy dodać, że różnice te nie są z pew-
nością funkcją tego, że w pierwszej z prześwietlanych dwudziesto-
wiecznych powieści Rękopis... został wspomniany, a w jednej ze
scen wykorzystany nawet fabularnie jako przedmiot, w drugiej zaś
tego rodzaju nawiązania do dzieła Potockiego nie wystąpiły.

Ze zrozumiałych względów w tym miejscu odniesiemy się do
kilku jedynie zagadnień poruszonych w tej partii książki. Wśród
tych, których omówienie wypada szczególnie interesująco, znaj-
duje się sprawa narracyjnej (i nie tylko) wielopoziomowości ana-
lizowanych utworów. W proponowanym przez Janoszkę ujęciu
nie daje się ona sprowadzić do tego, co w kontekście Rękopisu...
(i innych tekstów wykorzystujących w związku z procesem opo-
wiadania chwyt zwielokrotnionej ramy) określane jest jako szkatuł-
kowość. Pisząc na przykład o „mikronarracjach” tytułowej postaci
powieści Fowlesa (jednej z dwóch centralnych obok bohatera
będącego narratorem głównym), których charakter skutkować ma
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„bluszczowatością (»kłączowatością«)” narracji Maga, Badaczka
próbuje zobaczyć w nich zjawisko zbliżające się miejscami — nie-
zależnie od ewidentnych różnic, związanych choćby z odmiennymi
niż w Rękopisie... konsekwencjami takich zabiegów dla zasto-
sowanych rozwiązań fabularnych — do stanowiącego znak roz-
poznawczy powieściowej struktury dzieła Potockiego spiętrzania
„konstrukcji świata przedstawionego” (s. 86–87). Jednak w swo-
ich wywodach na temat kształtującej się w ten sposób wertykal-
ności powieści angielskiego pisarza Janoszka nie zawsze pozostaje
wystarczająco precyzyjna. Widać to zwłaszcza tam, gdzie mówi
się o spowalnianiu „rozwoju głównej akcji”. Autorka nie potrafi się
bowiem zdecydować, czy istotniejsze jest to, że wspomniane
mikronarracje osiągają taki właśnie skutek, czy jednak to, iż osta-
tecznie sprzyjają one dynamizowaniu biegu zdarzeń „na zasadzie
sprzężenia zwrotnego” (s. 87). Mimo to trudno odmówić tym po-
równawczym analizom rzeczowości, a samej badaczce zdolności
do wychodzenia poza bezpieczne, jedynie utrwalające wiedzę o li-
terackim potomstwie Rękopisu..., formuły i stanowiska.

Nie inaczej rzecz wygląda, kiedy Autorka przechodzi do rozwa-
żań nad „zawikłanymi strukturami” (to tytuł całego podrozdziału)
Budowniczego ruin, szczególne znaczenie w ich kreowaniu przy-
pisując wykorzystywaniu motywu snu w obrębie fabuły tej po-
wieści. Jednocześnie niewątpliwie ważne są tu, na razie jeszcze
funkcjonalne, odwołania do literatury przedmiotu. Badaczka pod-
nosi rolę komizmu, a zwłaszcza ironii, w procesie — tak cha-
rakterystycznym przecież dla powieściowego prototypu autorstwa
Potockiego — wzajemnego oświetlania się poszczególnych pięter
przedstawianej w tekście historii. Widoczna w tej perspektywie
oryginalność szkatułkowej konstrukcji utworu Rosendorfera zo-
staje trafnie zdefiniowana. Ujmuje się ją mianowicie w kategoriach
fabularnego paradoksu, „niedającego się rozwikłać przy użyciu na-
rzędzi logiki” (s. 101), paradoksu zaskakującego nawet doświad-
czonego czytelnika tego typu prozy. Pisze Janoszka:

 

Gra lustrami w Budowniczym ruin toczy się na niezwykle wysokim pozio-

mie — nie dość, że poszczególne elementy uporządkowanych wertykalnie

narracji mogą stanowić dla siebie nawzajem powierzchnię odbijającą [...],

to struktura fabuły w całym swym skomplikowaniu przegląda się w lustrze

snów bohatera, również szkatułkowo uporządkowanych. Co więcej, trudno

mówić o przejrzystym ich układzie, gdyż sugerowana tu hierarchia warstw

snu zostaje zanegowana zakończeniem powieści (s. 99).
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Obecność snu w przestrzeni przywołanego dzieła nie mogła,
oczywiście, zostać w wywodach Autorki sprowadzona do kwestii
wykorzystywania go jako określonego, silnie akcentującego swą
odrębność, nośnika narracyjnego. W rozdziale czwartym, noszą-
cym tytuł Sny w snach, skrupulatnej ocenie poddany został „sta-
tus fantastyki”, z jakim spotykamy się w utworze Rosendorfera.
Jest to status złożony, w związku z czym Janoszka niebezza-
sadnie sugeruje posłużenie się w opisie natury świata przedsta-
wionego Budowniczego ruin pojemnym dość pojęciem realizmu
magicznego. W tej perspektywie sen byłby tam, jak czytamy, „we-
hikułem fantastyki” (s. 190), pozwalającym umocować niejako
w fabularnej warstwie tekstu mnogość gatunkowych konwencji.
Ten zabieg tyleż tworzy płaszczyznę dla zaprawionych ironią meta-
literackich gier z gatunkową tradycją, ile sprzyja penetrowaniu
świadomości kulturowej głównej postaci, jest więc odpowiedni-
kiem inscenizacyjno-maskaradowych zabiegów, w których cen-
trum znajdują się bohaterowie-narratorzy Rękopisu... i Maga:
Alfons van Worden i Nicholas Urfe. Racjonalistyczną, osiemna-
stowieczną dekonstrukcję fantastyki, z jaką mamy do czynienia
w dziele Potockiego (poświęcono temu podrozdział pt. Iluzja gro-
zy), badaczka postrzega zatem jako zjawisko, z którym — gdy
chodzi o eksponowanie „nieprzejrzystości znaczeniowej ludzkiej
rzeczywistości” i „przemienności sensów” (s. 207) — zdają się
korespondować chwyty determinujące powieściowe struktury za-
projektowane przez Fowlesa i Rosendorfera: teatralizacja ukazy-
wanego świata, niegwarantująca przechodzącemu proces samo-
poznania bohaterowi „żadnych punktów oparcia” (s. 172), oraz
przedstawienie życiowych doświadczeń człowieka jako niekończą-
cego się ponawiania prób odkrycia „esencjalistycznie rozumianej
prawdy” (s. 203).

Dotyczące tych zagadnień wywody — łączące analizę rozwią-
zań ściśle literackich zaistniałych w poszczególnych powieściach
z uwagami nad ich epistemologicznym wymiarem — czyta się
z niekłamanym zaciekawieniem, pozostając w przekonaniu, że li-
teratura jako taka nie jest tutaj tłumiona przez hermetyczne
konstrukty badawcze. Tak samo dzieje się zresztą, kiedy Janosz-
ka — jeszcze w rozdziale trzecim — zajmująco pisze o odmienno-
ściach w sferze realizowania się polifoniczności w każdym z tych
trzech utworów. W tym kontekście Badaczka rozpatruje problem
wielokierunkowej aluzyjności Maga oraz parodystycznych, ale
i rodzących skojarzenie z formami muzycznymi, uwarunkowań
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Tego rodzaju językowe, choć warunkowane światopoglądowo, niezręczności4

zdarzały się nawet w najlepszych partiach tych rozważań, choćby wówczas, kiedy
mowa była o specyfice dydaktycznej formuły Rękopisu... i „dojrzewaniu Alfonsa [...]
wskutek kontaktu ze światem [...] multikulturowym” (s. 108).

Budowniczego ruin w świetle prekursorskiego względem rozmai-
tych zjawisk literackich XX wieku, zupełnie innego niż sternowski,
autotematyzmu Rękopisu znalezionego w Saragossie.

Są też jednak w tej książce — nie sposób tego zignorować —
fragmenty, których myślowa zawartość nie przekonuje. Odnosi
się przy tym wrażenie, że im bliżej końca rozważań, tym wyraź-
niej Autorka traci interpretatorski impet, miejscami zastępując
przenikliwość sądu poprawnościowymi liczmanami, a jednocze-
śnie podporządkowując samodzielność spostrzeżeń referowaniu
opinii pojawiających się w literaturze przedmiotu w związku
z określonymi aspektami interesujących ją powieści. W dwóch
ostatnich rozdziałach, poświęconych „kreacjom bohatera” (roz-
dział piąty) i „miejscom akcji” (rozdział szósty), z sytuacją taką
spotykamy się znacznie częściej niż wcześniej, co nakłada się na
naturalne wprawdzie w tej fazie tekstu, bo wynikające z nawar-
stwiania się przemyśleń, niestanowiące jednak na ogół wartości
dodanej, powtórzenia pewnych sformułowań czy wniosków na te-
mat relacji łączących Rękopis... z Budowniczym ruin bądź Magiem.

Problem widoczny jest zwłaszcza tam, gdzie podjęta zostaje
kwestia „znaczenia symbolicznego wpisanego w [...] ukształtowa-
nie postaci” van Wordena i Urfe’a, wiążącego się z ich „pochodze-
niem, relacjami rodzinnymi i miłosnymi, wykształceniem itp.”
(s. 211). Nie wydaje się na przykład, by dokonywana przez badacz-
kę analiza inicjacyjnego wymiaru przygód pierwszego z wymie-
nionych bohaterów straciła na jakości, gdyby pozbawić ją tonów
zdradzających chęć przeniesienia w rzeczywistość hiszpańską
XVIII stulecia irracjonalnych, ideologicznie motywowanych lęków
przed opresyjnym jakoby patriarchatem, pozostającym w ujęciu
współczesnych miłośników inżynierii społecznej odstręczającym
dziedzictwem „dyskursu feudalnego” (s. 217) i ulubioną figurą
„ciasnej wizji świata” (s. 214). Zaskakująco powierzchowne są
również uwagi odnoszące się do charakteru religijności młodego
van Wordena. I nie chodzi głównie o to, iż — nie bacząc na poję-
ciowe anachronizmy — Janoszka wspomina w tym kontekście
o kształtowaniu się w bohaterze „postawy bardziej otwartej” , ale4

ze względu na cokolwiek naiwne, trącące przy tym interwencyjną
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publicystyką, przeciwstawianie „istotnej osobowej relacji z Bo-
giem” temu, co nazwano tu „posłusznym akceptowaniem dok-
tryny”, które to postępowanie ma być nieuchronnym rezultatem
„wpojonego [...] w domu systemu wartości” (s. 219).

Publicystyczny temperament najbardziej jednak ponosi Ja-
noszkę, gdy Badaczka pochyla się nad postaciami (i postawami)
występującymi w powieści Fowlesa. W taki właśnie sposób ukazu-
je sylwetkę ojca głównego bohatera i definiuje relacje między nimi:

 

[Ojciec — G. Z.] występuje w roli rzecznika ideologii opartej na konserwa-

tywnych wartościach, uznawanych za absolutnie niepodważalne [...]. Jest

rzecznikiem siły, wspierając swój autorytet ojca autorytetem generała. Wobec

syna stosuje przemoc symboliczną, wymagając całkowitego podporządkowa-

nia własnej wizji świata. Jej granice wyznacza bezrefleksyjna wiara w zespół

abstrakcyjnych haseł mających utrwalone wielowiekową tradycją znaczenie

dyscyplinujące (s. 233).

 
Gdyby przez moment tylko chcieć pokusić się o ironię — w re-

cenzji pracy poświęconej tak napisanym powieściom wolno chy-
ba przyznać sobie to prawo — wypadałoby wyrazić zadowolenie,
że tego rodzaju opinie są neutralizowane w tekście przywołaniami
krytyki feministycznej, która, będąc przecież wolną od wszelkiej
tendencyjności, „szybko dostrzegła, że autor Kochanicy Francuza
porusza się w obszarze utrwalonych stereotypów, [...] nie wykra-
cza zatem poza esencjalistyczne i antytetyczne rozumienie płci”
(s. 248). Niestety i takie wyjaśnienia nie wystarczają, a nawet mo-
gą tworzyć dysonans poznawczy, kiedy okazuje się, że w Magu
„przywołanie wydarzeń wojennych służy krytyce »męskiej«, kon-
fliktowej cywilizacji” (s. 303)...

Poprzestańmy na tym. Maria Janoszka napisała książkę zbyt
dobrą, aby podobne słabości eksponować. Książkę zasługującą
wszakże na to, by zasygnalizować uchybienia ewidentnie niepa-
sujące do jej historycznoliterackiego formatu, a nietrudne do wy-
eliminowania z warsztatu badawczego autorki (w każdym razie
łatwiejsze zapewne niż choćby dająca też czasem tam o sobie znać
skłonność do oglądu dzieła przez pryzmat biografii jego twórcy).
Po tak interesująco ukazanych przez katowicką Badaczkę po-
wieściowych labiryntach Rękopisu znalezionego w Saragossie,
Budowniczego ruin i Maga można by się poruszać z jeszcze więk-
szym zadowoleniem, bez potykania się o tego rodzaju naduży-
cia i uproszczenia. Można by wtedy bez przeszkód obserwować,
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w jaki sposób twórcy tych dzieł wykorzystywali ów „wieloaspek-
towy żywioł ironii” (s. 323), by w różnych celach, zawsze jednak
w ramach szerszej, antropologicznej refleksji, odkrywać pociąga-
jącą niejednoznaczność rzeczywistości, najwyraźniej widzianą ich
zdaniem w perspektywie złożoności kulturowego uniwersum.

Grzegorz Zając    
(Uniwersytet Jagielloński)
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boszczak, Teresa Malinowska, Polska Akademia Nauk — Stacja
Naukowa w Paryżu, Poznań–Paryż 2018, 478 s.

Tom Les dynamiques du changement dans l’Europe des
Lumières, wydany staraniem paryskiej filii Polskiej Akademii Nauk,
zawiera trzydzieści sześć artykułów (trzydzieści osiem, jeśli wli-
czyć dwa krótkie wstępy Chantal Grell i Marka Tomaszewskiego)
badaczy XVIII wieku z Francji i z Europy Środkowej. Są one po-
kłosiem konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 17–20
września 2016 roku w Poznaniu z okazji dwieście pięćdziesiątej
rocznicy śmierci króla Stanisława Leszczyńskiego. Inicjatorem
konferencji był prof. Maciej Forycki, autor najnowszej biografii
polskiego monarchy . Prof. Forycki napisał we wstępie do tej1

książki, że jego ambicją było „uwypuklenie zwłaszcza kultural-
nych konotacji dziejów Leszczyńskiego” . Gdy ten został teściem2

króla Francji i osiadł na stałe w Lotaryngii, stało się to „zachętą
dla francuskiej myśli politycznej, tak mocno osadzonej w monar-
chizmie, do zgłębienia uwarunkowań państwa republikańskiego,
a to miało z kolei znaczenie dla intelektualnej genezy rewolucji
francuskiej” . Prof. Forycki, który już wcześniej zajmował się re-3

cepcją polskich projektów reform ustrojowych przez francus-
kich myślicieli oświeceniowych, a obecnie jest dyrektorem Stacji
Naukowej PAN w Paryżu, zawsze dążył do pogłębienia współpra-
cy między francuskimi i polskimi czy, szerzej, środkowoeuropej-
skimi badaczami osiemnastego wieku. Kluczową dla pobudzenia
tych wspólnych zainteresowań postacią może być właśnie Stani-
sław Leszczyński.

Czterodniowa, zorganizowana z wielkim rozmachem konfe-
rencja zgromadziła w Poznaniu ponad pięćdziesięciu badaczy.
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Książka pokonferencyjna liczy niemal pięćset stron, jednak nie
znalazły się w niej wszystkie wygłoszone referaty — redaktorzy
musieli dokonać wyboru, inaczej publikacja rozrosłaby się do zbyt
wielkich rozmiarów. Tom został podzielony na trzy części. Część
pierwsza, tematycznie najbardziej spójna, zawiera artykuły po-
święcone osobom Stanisława Leszczyńskiego i jego córki Marii.
Część druga, mająca taki sam tytuł jak cały tom, zajmuje niemal
trzy czwarte książki. Brakuje jej jednak tematu przewodniego, po-
za najszerzej i najogólniej pojętą „dynamiką zmian”; mamy więc
wielki rozrzut tematów — są tu artykuły o Kanadzie i o Laponii,
o Turcji i o Rosji, o Krasickim i o Casanovie. Część trzecia, naj-
krótsza, bo składająca się tylko z trzech artykułów, pokazuje na
podstawie badań archiwalnych, jak Francuzi z przełomu XVIII
i XIX wieku zapatrywali się na rozbiory i upadek Rzeczpospolitej,
a potem na powstanie Księstwa Warszawskiego.

Na część pierwszą składa się siedem artykułów. W pierwszym
Géraud Poumarède analizuje korespondencję Stanisława Lesz-
czyńskiego z marszałkiem Fouquetem (sto osiemnaście listów,
które przetrwały do naszych czasów). Wartość informacyjna tej
korespondencji jest ogromna, Fouquet był bowiem łącznikiem
między Stanisławem Leszczyńskim a Ludwikiem XV i jego mini-
strami. Uczyniło to ich relację nieco paradoksalną. Choć marszałek
traktował polskiego króla i księcia Lotaryngii z całą rewerencją
podyktowaną protokołem, nie zmienia to przecież faktu, że to
Leszczyński występował najczęściej w roli petenta, proszącego o in-
terwencję nawet w błahych sprawach, na przykład gdy próbował
uzyskać stanowisko lub tytuł dla któregoś ze swoich protegowa-
nych. Na uwagę zasługuje zresztą fakt, jak często te prośby spo-
tykały się z odmową ministerstwa. Na szczęście, jak podkreśla
Poumarède, przynajmniej osobiste relacje króla i marszałka były
dobre, a z czasem połączyło ich nawet coś w rodzaju przyjaźni.

Izabella Zatorska charakteryzuje więzy uczuciowe łączące
Marię Leszczyńską z ojcem. Jak zauważa, relacje te były cieplejsze
niż z matką, która faworyzowała starszą córkę, Annę. Ta sytuacja
pozwoliła Zatorskiej porównać rzeczywistych króla i królową do
postaci ze sztuk Marivaux, w których często widzimy dobrych,
tolerancyjnych ojców i surowe, dewocyjne lub po prostu nieobec-
ne matki. Co więcej, ci ojcowie nierzadko starali się zapewnić
swym córkom „męskie”, to znaczy intelektualne, wychowanie, na
równi z synami. I podobnie uczynił Leszczyński.

Artykuł Małgorzaty Durbas dotyczy projektów reform w rol-
nictwie Lotaryngii, zainicjowanych przez akademię w Nancy
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założoną przez Stanisława Leszczyńskiego w 1750 roku. Tekst
w dużym stopniu skupia się na opisach technicznych. Wzboga-
cony został jednak o ryciny przedstawiające osiemnastowieczne
maszyny rolnicze (np. do przesiewana i do mielenia zboża), co mo-
że ułatwić zrozumienie artykułu, który bez ilustracji mógłby być
dla laików zbyt hermetyczny.

Pozbawiony reprodukcji jest natomiast artykuł Aurore Chéry,
co jest dość zaskakujące, gdyż traktuje on o malarstwie. Autor-
ka porównuje najsłynniejsze portrety Ludwika XV i Marii Lesz-
czyńskiej. Oficjalny styl przedstawiania króla na początku jego
panowania miał jeszcze wiele wspólnego z barokową pompą
odziedziczoną po Ludwiku XIV i portretach Rigauda. Z czasem
jednak został on wyparty przez styl nowych portretów, pełnych
niewymuszonej prostoty. Na niektórych z nich króla można by
wręcz pomylić ze zwykłym szlachcicem. Zdaniem Chéry fakt ten
można tłumaczyć świadomym zabiegiem „ocieplania wizerunku”
władcy podjętym przez Leszczyńskich. Pomysł ukazania króla jako
zwykłego człowieka mógł zostać przejęty od królowej, która — po-
cząwszy od sławnego portretu Nattiera — sama wypracowała swą
oficjalną ikonografię. Wizerunek władczyni bez atrybutów królew-
skich, zwykłej pani w czerwonej sukni, okazał się być inspirujący
dla portrecistów króla. Charakterystyczne, że od tego czasu kolor
czerwony ubioru zastąpił na portretach Ludwika XV dominujący
wcześniej błękit.

Artykuł Katarzyny Kuras również traktuje o królowej, a wła-
ściwie o jej dworze. Autorka, analizując ścieżki kariery dworzan
królowej, pokazuje, że wysokie stanowiska w jej służbie zdomino-
wane zostały przez kilka wielkich rodzin, a człowiek z zewnątrz
właściwie nie miał szans zostać członkiem jej świty. Jedynym wy-
jątkiem było stanowisko spowiednika królowej. Był nim zawsze
Polak, którego wybierała sama Maria Leszczyńska, niezależnie od
panującego na dworze systemu układów i protekcji.

Relacjom Stanisława Leszczyńskiego i Węgrów poświęcone są
artykuły Ferenca Tótha i Adama Szabelskiego. Pierwszy z nich
przedstawia sylwetki węgierskich emigrantów, którzy musieli
opuścić ojczyznę po klęsce powstania Rakoczego i znaleźli azyl we
Francji. Tóth opisuje rolę, jaką odegrali Stanisław i Maria Lesz-
czyńscy, protegując gdzie tylko mogli swych węgierskich sojuszni-
ków. Zdaniem Autora na przykład László Bercsényi zawdzięczał
swą nominację na marszałka Francji ich wstawiennictwu. Z kolei
wuj sławnego odkrywcy i awanturnika Maurycego (Mórica) Be-
niowskiego został mianowany komendantem zamku Bar-le-Duc
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w Lotaryngii i mógł później udzielić wsparcia i pomocy swemu bra-
tankowi, gdy ten, uciekłszy z Syberii, przedostał się do Francji.
Mając tę wiedzę, łatwiej zrozumieć, jak nikomu nieznany więzień
carski mógł tak łatwo zyskać zaufanie francuskich kręgów dwor-
skich i zostać obarczony odpowiedzialną misją kolonizacji Mada-
gaskaru. Wydaje się, że w porównaniu z innymi tekstami w tej
części książki, artykuł Tótha zawiera najwięcej nowych i intere-
sujących informacji.

Adam Szabelski koncentruje się na grze dyplomatów Rakocze-
go, manewrujących między Augustem II Mocnym a Stanisławem
Leszczyńskim, oraz ich wysiłkach, by uzyskać pomoc Polski w po-
wstaniu węgierskim. Choć poparcie ze strony Leszczyńskiego (dwa
tysiące żołnierzy) nie spełniło oczekiwań Rakoczego, to właśnie od
tego momentu datuje się późniejsza wzajemna sympatia dwóch
banitów, byłego króla Polski i byłego księcia Siedmiogrodu. To
niewątpliwie bardzo ciekawy tekst, choć trochę zaskakuje, że Sza-
belski, opisując skomplikowane relacje Rakoczego z Augustem II
Mocnym i Stanisławem Leszczyńskim, pominął wątek aspiracji
samego Rakoczego, który w pewnym momencie również preten-
dował do polskiej korony. Interesujące jest, czy i jak wpłynęło to
na jego stosunki z Leszczyńskim.

Osoba króla Stanisława Leszczyńskiego jest wspólnym wąt-
kiem tematycznym artykułów części pierwszej. W innych czę-
ściach, jak wspomniano, brakuje takiego wspólnego mianownika.
Można jednak próbować wyodrębnić parę wątków, które przewi-
jają się przez pozostałych dwadzieścia dziewięć artykułów. Takim
motywem jest na przykład podróż jako, z jednej strony, doświad-
czenie zderzenia kultur, z drugiej — jako proces narodzin człowie-
ka kosmopolitycznego. W epoce rewolucji francuskiej, a zwłaszcza
wojen napoleońskich, okoliczności częstokroć skłaniały albo zmu-
szały ludzi do opuszczenia domowych pieleszy i bardzo dalekich
podróży. I tak na przykład Milena Lenderova analizuje znajdują-
ce się w czeskich archiwach rękopisy dzienników trzech austriac-
kich arystokratek, które po ślubie Napoleona i Marii Ludwiki
musiały udać się do Paryża. Zostawiły nam one bardzo krytyczny
obraz nuworyszowskiej szlachty Cesarstwa i jej patetycznych wy-
siłków odtworzenia życia salonowego we Francji po rewolucji. Tym
razem Austriaczki mogły opisywać paryskie bale nie tylko bez
kompleksów, ale nawet z nieskrywanym poczuciem wyższości.
Artykuł „czeski” jest obok tekstów „węgierskich” jednym z moc-
niejszych punktów tomu.



252 Recenzje

Mamy też inne podróże. Łukasz Maślanka, analizując dobrze

znany pobyt Josepha de Maistre’a w Rosji, stawia ciekawą, choć

trudną do zweryfikowania hipotezę, że de Maistre swoimi pisma-

mi przyczynił się do dymisji liberalnego ministra Michaiła Spie-

ranskiego. Caroline Le Mao opisuje dziennik Bigota de Morogue,

wolterianina i protestanta, który opuściwszy Francję, tułał się po

Niemczech, Polsce i Rosji, zatrudniając się jako sekretarz, biblio-

tekarz lub nauczyciel dzieci bogatych arystokratów. Manuskrypt

dziennika, liczący 1800 stron i pisany w kilku językach, wymaga

jeszcze dalszych badań. Anouchka Vasak przypomina sławną

ekspedycję Maupertuisa do Laponii, mającą na celu określenie

wielkości spłaszczenia kuli ziemskiej na biegunach. W trakcie tej

wyprawy, o czym rzadko się pamięta, dokonano też szeregu in-

nych pomiarów, m.in. meteorologicznych. Małgorzata Sokołowicz

skupia się na podróżach Jana Potockiego do Egiptu i Turcji, za-

stanawiając się przy tym, jak zmieniał się sposób przedstawia-

nia Orientu w dziennikach podróży w XVIII wieku. Autorka

konkluduje, że opis pozostawiony przez Potockiego zapowiadał

już romantyzm.

Bardzo ciekawy jest artykuł Anny Lepalczyk o podróży Jana

Krasińskiego do Rosji w latach 1764–1767. Krasiński był prote-

stantem, wysłannikiem polskich dysydentów mającym nakłonić

Katarzynę II, by wzięła w obronę polskich innowierców przed ka-

tolikami. Jego suplika, złożona na ręce carycy, dostarczyła jej

później argumentów do interwencji w Rzeczpospolitej w celu

„ochrony tolerancji religijnej”. Innym dyplomatą przedstawionym

w tomie jest kawaler Charles Gravier de Vergennes, ambasador

Francji w Konstantynopolu, gdzie w latach 1761–1763 musiał

m.in. mediować w sporze między chanem krymskim Kerimem

Girajem a Rzeczpospolitą Obojga Narodów, na tyle skutecznie

zresztą, że pomógł zapobiec wojnie. Historię tę opisuje Arnaud

Parent.

Na uwagę zasługuje też artykuł będący swoistym kontra-

punktem do tych wszystkich portretów podróżników — tekst

Yves’a Vargasa o Rousseau, którego Autor przedstawia jako wro-

ga kosmopolityzmu, niemal prekursora współczesnych euroscep-

tyków i antyglobalistów. Zestawienie cytatów rzeczywiście robi

wrażenie, bo niektóre brzmią jakby zostały napisane przez za-

wziętego krytyka Unii Europejskiej. Nie spodziewalibyśmy się od-

naleźć Jana Jakuba w takiej roli.
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Innym wątkiem przewijającym się w książce jest historia
Polski. Część trzecia zawiera artykuły kilku badaczy, którzy pra-
cowali w archiwach, znajdując nowe, nieznane w Polsce doku-
menty. Jakub Bajer bada archiwa księcia Franciszka Ksawerego
Wettyna, zawierające m.in. jego korespondencję z polskimi stron-
nikami. Laurent Coste przedstawia losy polskich uchodźców po-
litycznych, którzy po kongresie wiedeńskim osiedli w Bordeaux.
Jérémie Fischer natomiast opisuje kwerendę w osobistym ar-
chiwum księdza Claude’a Antoine’a Pocharda (1766–1833), któ-
ry — uciekłszy przed rewolucją z Francji — został wychowawcą
dzieci starosty gnieźnieńskiego Józefa Skórzewskiego.

Teresa Malinowska, współredaktorka tomu, analizuje w swoim
artykule, jak przykład Rzeczpospolitej szlacheckiej był wykorzy-
stywany przez angielskiego republikanina Algernona Signeya oraz
jego dwóch francuskich polemistów — Gasparda de Réal i René
d’Argensona. Każdy z nich postrzegał polski ustrój inaczej, zgod-
nie z własnymi przekonaniami: Signey pozytywnie, broniący abso-
lutyzmu de Réal negatywnie, a d’Argenson w sposób najbardziej
zniuansowany, gdyż dostrzegał konieczność reform idących w stro-
nę monarchii konstytucyjnej.

Daniel Tollet przedstawia wysiłki Stanisława Augusta Po-
niatowskiego i grupy jego współpracowników, by — korzystając
z obrad Sejmu Czteroletniego — nadać nowy statut prawny pol-
skim Żydom. Artykuł ten w ciekawy sposób współgra tematycz-
nie ze wspomnianym wyżej tekstem Anny Lepalczyk o Janie
Krasińskim i polskich protestantach.

Z kolei artykuł Marguerite Figeac-Monthus o konkurencji
win francuskich i węgierskich na polskim rynku w XVIII wieku
stanowi sympatyczne dopełnienie wcześniejszych tekstów o re-
lacjach polsko-węgierskich. Autorka potwierdza niestety obiego-
wą opinię o opilstwie Polaków, ale za to zdaje się podważać inne
rozpowszechnione przekonanie — o polskich karczmarzach, zdol-
nych jakoby z najlepszego węgrzyna zrobić straszny cienkusz.
W każdym razie nie potwierdza tego popularność tokaju wśród
polskiej szlachty, która długo przedkładała go nad najlepsze na-
wet wina francuskie.

Joanna Orzeł podjęła temat historiografii i pokazuje, jak pod
wpływem oświecenia w XVIII wieku zmienił się sposób pisania
historii Polski. Pojawili się nowi, krytyczni autorzy, którzy stop-
niowo odrzucili stare legendy, na przykład o Lechu, Czechu
i Rusie, dotąd funkcjonujące jako część niepodważalnej prawdy
historycznej.
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W tomie znalazły się też artykuły o literaturze. Dimitri Garnca-
rzyk szuka francuskich inspiracji dla bajki Ignacego Krasickiego
Cesarz chiński i syn jego, z dziejów tamtejszych. Tomasz Wysło-
bocki zajął się przemianami w teatrze francuskim okresu rewo-
lucji. Catriona Seth, omawiając Korynnę Mme de Staël, zauważa,
że powieść mogła być odczytana przez włoskich czytelników jako
pierwszy (1807) apel francuskiej autorki o zjednoczenie i odrodze-
nie Włoch. Natomiast Stanisław Świtlik przypomina Icosaméron
(1787), zapomnianą powieść fantastyczną o podróży do wnętrza
ziemi autorstwa Casanovy, ukazując zaskakujące oblicze sław-
nego kochanka, tutaj występującego jako prekursor literatury
science fiction w typie Juliusza Verne’a.

Mamy także artykuły tematycznie oderwane od głównych
wątków tomu. Taką samotną wyspą jest, ciekawy skądinąd, tekst
Marcina Brzdawki o administrowaniu francuską Kanadą w cza-
sach Ludwika XIV i o sporach kompetencyjnych między guberna-
torem Frontenakiem a intendentem Duchesneau w latach 1675–
–1682. Podobnie niezwiązany z główną problematyką tomu jest
artykuł Odile Richard-Paucet o Diderocie, ukazujący francuskie-
go intelektualistę w roli odkrywcy młodych talentów muzycz-
nych, wśród których znalazł się również Polak, hrabia Michał
Kazimierz Ogiński, grający na harfie, a także Czech, kompozytor
i lutniarz Josef Kohaut. Jeszcze innym przykładem może być
artykuł Wojciecha Sajkowskiego o postrzeganiu ludów bałkań-
skich, a konkretnie słowiańskich mieszkańców Dalmacji i Chor-
wacji, przez osiemnastowiecznych Francuzów, którzy nazywali
ich „Morlakami”.

Podsumowując, jest to na pewno ciekawy tom pełen artyku-
łów w większości autentycznie odkrywczych i wnoszących nową
wiedzę do stanu badań nad polskim i francuskim wiekiem osiem-
nastym. Pewną wadą jest jednak zbyt ogólnikowe sformułowanie
tematu przewodniego (dynamika przemian), co owocuje ogrom-
nym rozrzutem tematycznym, który utrudnia lekturę.

Kamil Popowicz   
(Uniwersytet Warszawski)
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Jackowi Przybylskiemu w dwusetlecie śmierci

Rec.: Przybylski i inni. O znaczeniu Krakowa i regionu w kul-
turze oświecenia, cz. 1, red. Roman Dąbrowski, Księgarnia
Akademicka, Kraków 2019, 291 s., seria „Studia Dziewięt-
nastowieczne. Rozprawy”, t. 16

Nie będzie raczej przesadą stwierdzenie, że w gronie współ-
czesnych akademickich znawców kultury oświecenia Jacek
Przybylski jest postacią znaną i zarazem mało zapoznaną. Jed-
nocześnie coraz częściej można o jego roli w krajowej filologii
wypowiedzieć sąd podobny temu, który swego czasu doprowadził
do zwiększenia zainteresowania postaciami autorów mniej spraw-
nych „technicznie” (i przez to zaliczanych do grona grafomanów),
choć w oczywisty sposób ważnych (przypadek choćby Stanisława
Przybyszewskiego) — pisarz może nie wybitny, za to wybitnie in-
teresujący. Zebrane w tomie Przybylski i inni studia zdają się za-
powiadać poważną zmianę w traktowaniu tej jakby anegdotycznej
postaci i rację ma Roman Dąbrowski, zauważając, że

 

jego niezwykle bogata spuścizna czeka wciąż na dokładniejsze opracowanie.

Przybylski, cieszący się dużym szacunkiem współczesnych mu krakowian,

został przez [...] późniejszych badaczy [...] odsunięty na pozycję drugo- czy

nawet trzeciorzędną, jako autor wprawdzie niezwykle płodny i pracowity,

ale traktowany przeważnie nieco z przymrużeniem oka (Wstęp, s. 7).

 
Istotnie, liczące się prace na temat krakowskiego uczonego (jak

i regionu, w którym miał on tak dobrą opinię) dałoby się łatwo
zliczyć w dość krótkim czasie. Piszący te słowa zwróciłby pod tym
względem przede wszystkim uwagę na antologię Bicz na akade-
mików krakowskich w opracowaniu Romana Dąbrowskiego (za-
wierającą polemikę, czy też „batalię kadrową”, wokół krakowskich
manieryzmów słowotwórczych, a zaczętą Zakusem nad zaciekami
Wszechnicy Krakowskiej) oraz przygotowane przez Jacka Wójcic-
kiego edycje obejmujące przekłady Voltaire’a pióra Jacka Idziego .1
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Lizbony, oprac. J. Wójcicki, przekł. S. Staszic, J. I. Przybylski, J. K. K. Chodani,
Piła 2003; Voltaire, „Kandyd Wszędybylski czyli Najlepszość” oraz inne przekła-
dy Jacka Idziego Przybylskiego, oprac. J. Wójcicki, Kraków 2006.

Zob. J. Snopek, Prowincja oświecona. Kultura literacka Ziemi Krakowskiej2

w dobie Oświecenia 1750–1815, Warszawa 1992.

Zob. M. Mirek, Księgozbiór prywatny Jacka Idziego Przybylskiego w zbio-3

rach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, Kraków 2019.

Przykładowe tytuły: Drukarze, księgarze i bibliofile krakowscy (J. Pachoński),4

Dziwadła literackie (W. Bełza), Jak brat J. Przybylskiego przed 165 laty wędro-
wał po Śląsku w poszukiwaniu pracy (J. Dihm), Nowotwory czy nowopotwory
językowe? (S. Rospond), Pogromca obskurantów sprzed stu lat (G. Korbut), Zarys
historii Biblioteki Jagiellońskiej (W. Konczyńska).

„Przybylski wbrew praktyce Oświecenia polskiego tłumaczył epos Miltona5

z oryginału. Było to wówczas zjawisko całkowicie nowe, ponieważ utwory an-
gielskie [...] tłumaczono w owym czasie zawsze za pośrednictwem wersji fran-
cuskich. Przyczyną była słaba lub żadna znajomość angielszczyzny, a może
i fakt, iż twórczość angielska, uznana przez krytyków francuskich za oryginal-
ną i noszącą nawet znamiona geniuszu, uważana była jednak za sprzeczną
z wymogami klasycystycznych bienséances”; Z. Sinko, Twórczość Johna Miltona
w Oświeceniu polskim, Warszawa 1992, s. 9–10.

Odnotować też trzeba ustalenia Jerzego Snopka z Prowincji oświe-
conej, gdzie osobny fragment, zatytułowany Krąg Przybylskiego ,2

wskazuje społecznikowski wymiar działalności pechowego tłuma-
cza. Wreszcie zainteresowanie wzbudza opracowanie o księgozbio-
rze Przybylskiego , dające dobre wyobrażenie o skali poszukiwań3

książkowych i wiedzy tego — chyba można tak powiedzieć — nie-
chcianego bohatera oświecenia stanisławowskiego.

Niemniej, wyjąwszy owe pojedyncze studia najnowsze, Przy-
bylski od dawna jest bohaterem głównie historycznoliterackiej
anegdoty, o czym dobre wyobrażenie daje pobieżny nawet prze-
gląd tytułów wymienionych choćby w Nowym Korbucie. Figurują
tu głównie teksty na temat obskuranckich manier językowych
tłumacza, artykuły przyczynkarskie, skupione na dziejach filo-
logii klasycznej, czy wreszcie dotyczące krakowskiej książnicy .4

Do drobnych prób rewaloryzacji osoby i działalności Przybylskie-
go, zwłaszcza translatorskiej, czasami jednak dochodziło.

Warto tu przywołać książkę Zofii Sinko poświęconą recepcji
twórczości Johna Miltona. Doceniając fakt pokonania przez tłu-
macza bariery językowej (pod tym względem należy Jacek Idzi do
szczupłego wówczas grona anglojęzycznych oryginałów, podobnie
zresztą Stanisław August Poniatowski) , badaczka porównała róż-5

ne przekłady Raju utraconego i wskazała niemałe zalety dzieła tak
krytykowanego Przybylskiego. W jej ocenie tłumacz „nie zatarł cech
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Ibid., s. 25–26. Trzeba przypomnieć, że jeden z pionierów polskiej anglistyki,6

Roman Dyboski, podawał cytaty z Raju utraconego i Raju odzyskanego głównie
w przekładzie Przybylskiego. Zob. R. Dybowski, Milton i jego wiek, Warszawa 1909.

Stąd niezwykle krytyczna ocena tej próby dokonana przez Stanisława Hel-7

sztyńskiego, który zarazem miał dobrą opinię o Przybylskim. Zob. S. Helsztyński,
Polskie przekłady Miltona i Pope’a, „Pamiętnik Literacki” 1928, t. 25, s. 5–29.

Z. Sinko, op. cit., s. 29–30.8

stylistycznych eposu Miltona, niekiedy nawet je pomnożył w du-
chu baroku”, „udanie tłumaczy peryfrazy” i „trafnie oddaje dość
niezwykłe epitety metaforyczne”, zarazem jednak „często daje
folgę swej słowotwórczej wenie z fatalnym skutkiem dla urody
wiersza”, zaś jego wersja poematu jest „przegadana” . Poprawnie6

(ale właśnie tylko poprawnie) w jej ocenie wypadły fragmenty
Raju w przekładzie Franciszka Ksawerego Dmochowskiego, choć
on akurat tekstu w mowie Albionu mógł nawet na oczy nie wi-
dzieć, idąc za prozatorską wersją francuską . Lektura książki, od-7

znaczającej się skrupulatnością i trafnym wyważaniem sądów,
przekonuje także, że Zofia Sinko bodaj jako jedna z pierwszych
(przynajmniej wedle wiedzy niżej podpisanego) zwróciła uwagę na
rzecz osobliwą wśród tych wszystkich autorów, którzy jakkol-
wiek otarli się o interesujący nas tu temat. Omawiając oceny na
temat kolejnego miltonisty w Polsce, Władysława Bartkiewicza,
Sinko zanotowała:

 

Przy okazji omawiania przekładu [...] obaj poloniści [Ignacy Chrzanowski

i Stanisław Tarnowski — I. B.] w czambuł potępili wersję pióra krakowskie-

go profesora starożytności. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, iż jej dokładnie nie

przeczytali i spojrzawszy na jedną czy drugą stronę o fatalnych rymach odło-

żyli książkę z niesmakiem [...]. Tylko jeden Helsztyński, który jako anglista

z oryginałem w ręce weryfikował polskie tłumaczenia, krytycznie ocenił

wersję Bartkiewicza i docenił przekład XVIII-wieczny .8

 
Zawarto w tych słowach, jak się wydaje, krytykę wpływu prak-

tyk filologów-pozytywistów, nie ukrywających osobistego stosun-
ku do dawnych dzieł. Przybylskiego należy zatem, jakkolwiek
trudne by to nie było, po prostu czytać bez żadnych wstępnych
założeń, ani tym bardziej zamiarów krytyki.

Na negatywny stosunek do Przybylskiego — i niektórych
z jego współczesnych, i dużo późniejszych badaczy — nakłada
się jeszcze temat wewnętrznego zróżnicowania kultury polskiego
oświecenia. Dobrze więc, że tom Przybylski i inni otwiera metodo-
logiczne pouczenie Teresy Kostkiewiczowej (Centrum — prowincja?



258 Recenzje

M. Karpowicz, Kazanie na obchód stuletniej pamiątki zwycięstwa króla9

Jana III..., [w:] Pamiątka stuletnia zwycięstwa pod Wiedniem przez Jana III...
z woli prześwietnej Komisji Edukacji Narodowej przez Szkołę Główną W. Ks. Lit.
uroczyście obchodzona dnia 11 i 12 października roku 1783, Wilno 1784.

Notatki na temat oświecenia w regionie krakowskim), pokazujące
„antynomie i dążenia przeciwstawne” prowincji względem zysku-
jącej pozycję centralną Warszawy. Prowincja, jak zauważa autor-
ka, ustawia się w pozycji obronnej wobec ośrodka zmierzającego
do dominacji i nieraz manifestuje swoją odmienność albo nawet
wrogość, co zresztą dotyczy nie tylko Krakowa (s. 10–13). Przy-
kłady można mnożyć, recenzent pozwoli sobie potwierdzić kon-
statacje Kostkiewiczowej odnośnie jeszcze jednej tylko kwestii:
w roku 1783, gdy świętowano w całym kraju stulecie odsieczy
wiedeńskiej, Jacek Przybylski (obok Filipa Neriusza Golańskiego)
przemawiał w Warszawie, głosząc niegdysiejszą chwałę Rzeczypos-
politej i jej króla-intelektualisty, Jana Sobieskiego. Nie zabrakło
w jego Mowie z okoliczności uroczystego obchodu stuletniej pa-
miątki zwycięstwa (1784) także pouczeń odnoszących się do współ-
czesności oraz wyrazistej pochwały polityki Stanisława Augusta
i Komisji Edukacji Narodowej, patronującej całej imprezie. Jak-
że odmiennie brzmiały tego samego dnia słowa wileńskiego ka-
zania Michała Karpowicza, który Jana Sobieskiego „przerobił”,
kontestując niejako projekt KEN, na rozmodlonego wojownika,
zaś Stanisława Augusta niedwuznacznie potępił, mówiąc: „próż-
no nieużyteczne rozmnażać praw volumina [...] próżno sarkać na
zwietrzałość praw [...] kiedy przestępstwa samych zwierzchników
więcej mają mocy do osłabienia prawa, niż prawo do poskromie-
nia występków” . Entuzjazm kaznodziei dla całej ideowej otoczki9

państwowych obchodów wydaje się, delikatnie mówiąc, stonowa-
ny. A przecież to tylko jedna z „oświeconych prowincji” ustawia-
jących się w kontrze do polityki centrum. Krakowskie przykłady
Kostkiewiczowej tylko potwierdzają koncepcję wewnętrznego zróż-
nicowania polskiego wieku świateł.

Kolejne studia części pierwszej tomu (Kraków i okolice) zdają
się logicznie wynikać z ogólnych ustaleń Kostkiewiczowej i wpro-
wadzać własne egzemplifikacje. Aleksandra Norkowska, zajmując
się obrazem dawnej stolicy w słownikach i encyklopediach, od-
notowuje powtarzające się mantrycznie wątki — temat dawnej
świetności Krakowa i uznawanie grodu Jagiellonów za „nośnik
tradycji”. Przy czym publikacje zagraniczne w sposób trochę nie-
poradny zbierają informacje szczątkowe, autorzy haseł nie zawsze
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wiedzą, jak temat Krakowa osadzić w szerszej perspektywie ogól-
nej sytuacji polskiej państwowości, wolą też raczej rozpisywać się
o dziejach Akademii zamiast o literaturze tu wydawanej. Zdarzają
się oczywiście bardziej wnikliwe publikacje (i polskie, i obce), ale
po konfederacji barskiej rzucały się najbardziej w oczy zniszcze-
nia. Stąd wniosek autorki, że „obraz grodu nad Wisłą [...] mówi
niewiele o zainteresowaniach krakowian ideami Wieku Świateł”
(s. 45). Do podobnych przemyśleń dojść można po lekturze arty-
kułu Bożeny Mazurkowej, która — odczytując relacje zagra-
nicznych podróżników — notowała, że zdecydowanie bardziej
interesuje cudzoziemców Warszawa niż Kraków, w dodatku po-
ważniejsze studia prowadzić można dopiero na podstawie źródeł od
drugiej połowy XVIII wieku („po połowie siódmej dekady”, s. 50).
Zwraca w nich uwagę podkreślane przez wojażerów wszechobec-
ne zniszczenie oraz niemożność podniesienia się z ruin zesta-
wione z niegdysiejszą potęgą. Mazurkowa skupia się raczej na
oświeceniu stanisławowskim, za ciąg dalszy tych uwag można
uznać studium Moniki Stankiewicz-Kopeć na temat „moderniza-
cyjnych” praktyk zaborcy już w XIX wieku. Artykuły te dobrze
wprowadzają temat, jak się zdaje, właściwy — ocenę spuścizny
i recepcji twórczości uroczyście pochowanego dwieście lat temu
wybitnego obywatela Krakowa, Jacka Idziego Przybylskiego.

Rozpoczyna tę część artykuł dotyczący, by tak rzec, samych
pryncypiów „rozprawy”, która zapoczątkowała czarną legendę
Jacka Idziego. Słusznie na samym początku tekstu Renata Przy-
bylska podkreśla towarzyski wymiar sporu wywołanego Zakusem
nad zaciekami Wszechnicy Krakowskiej. Autor pamfletu (auto-
rzy? — sygnalizuję, ale nie podejmuję tu kwestii autorstwa)
najprawdopodobniej nie mógł się pogodzić z objęciem katedr
Wszechnicy przez niektórych profesorów znanych z nietypowych
upodobań słowotwórczych (takie rozwiązanie sugerował już Sta-
nisław Pietraszko na marginesie swych rozważań w Doktrynie lite-
rackiej polskiego klasycyzmu). I choć Przybylskiego potraktowano
dość miłosiernie, to on najbardziej poczuł się skrzywdzony i za-
reagował, publikując replikę (czyli poemat heroikomiczny Bicz na
siebie samego). Od tego czasu (przełom 1788 i 1789 roku) Jacek
Idzi — z punktu widzenia „centrum” — znany będzie głównie
jako niefortunny tłumacz i zdziwaczały akademicki erudyta.

Renata Przybylska wraca więc do tego momentu, rozważając
owe „dzikie i niesłychane słowa”, a bierze je z tekstu dla całej
„batalii kadrowej” założycielskiego — Dysertacji o kunszcie pisania
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Ten właśnie utwór miał głównie na myśli Dmochowski w Zakusie. Dyser-10

tacja... została wygłoszona w Sali Jagiellońskiej „na posiedzeniu publicznem Szkoły

Głównej Koronnej” z okazji imienin Michała Jerzego Poniatowskiego 6 października

1788 roku.

Zob. P. Czajkowski, Pochwała Jacka Idziego Przybylskiego, Kraków 1821.11

Recenzentowi nic nie wiadomo o drukowanej wersji tych rozważań, tezy12

Profesora przywołuje więc głównie z pamięci.

u starożytnych . Konstatacje Autorki zmuszają do poważnej re-10

wizji dotychczasowych sądów o języku Przybylskiego. Profesor
starożytności, jak się okazuje, częstokroć tworzył „doraźne ekwi-
walenty tłumaczeniowe” dla pojęć nowych. Są to „okazjonalizmy”
odsłaniające „podstawę konceptualną danego pojęcia” i skonstruo-
wane przede wszystkim dla „czytelnej struktury słowotwórczej”
(s. 115). Nadto nie brakuje wyrazów utworzonych dla wypełnie-
nia luki słownikowej, a także takich, które stanowiły — mimo
całej swej „dziwaczności” — „leksykalną normę epoki”, tylko nie-
koniecznie normę wystarczająco oświeceniową z punktu wi-
dzenia intelektualistów warszawskich. Nie brakuje oczywiście
neologizmów nadmiarowych, ale dużą część „wybryków” Przybyl-
skiego można jednak wiązać z jego kreatywnością, dodatkowo
odznaczającą się solidną wiedzą językoznawczą. Metodę podobną
do tej stosowanej przez Przybylską można zastosować przy lektu-
rze osobliwego pożegnania pióra Pawła Czajkowskiego, wygłoszo-
nego (i później ogłoszonego drukiem) na okoliczność śmierci Jacka
Idziego . W cokolwiek nietypowym dodatku, zatytułowanym Sło-11

wa wymyślone od Jacka Przybylskiego, które są skażeniem czystej
polszczyzny, Czajkowski odnotował wyrazy szczególnie dlań rażą-
ce — teraz można natomiast uznać, że niektóre z nich w jakimś
stopniu przetrwały, inne zaś niekoniecznie musiały być „skaże-
niem” słowiańskiej mowy.

Słuszność lektury Badaczki potwierdzić też mogą uwagi Jacka
Wójcickiego z jego stosunkowo niedawnego wykładu Szaleństwo
i metoda — modernizować, nie modernizując?, który 3 czerwca
2019 roku odbył się w Pałacu Staszica, a dotyczył problemów
edytorskich związanych z pracami nad spuścizną Stanisława
Staszica i właśnie Przybylskiego. Wójcicki zauważał, że słowotwór-
cza aktywność autora Dysertacji dzieli się na dwie fazy — druga,
czyli ta, która zasługiwać może na miano „dziwacznej”, przypada
w zasadzie dopiero na okolice 1814(!) roku . Wcześniejsze jego12

wynalazki pojawiają się wtedy, gdy „istniejący zasób polszczyzny
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Ciekawy jest też zauważony przez Wójcickiego przykład argumentacji Przy-13

bylskiego, który w artykule Język polski z Klucza staroświatniczego do sześciu-
dziesiąt dwu śpiewów Homera i Kwinta (1816) tłumaczy, że dane słowo tak właśnie
wypowiadał Stanisław August.

Pozostaje tylko pytanie, czy podkreślenie przez autora faktu, że tworzył, gdy14

śmierć zdawała się zaglądać mu w oczy, nie jest swoistym ukłonem wobec tra-
dycji literackiej (co oczywiście wcale nie musi wykluczać czasowego niedoma-
gania)? Czyż taki zabieg nie charakteryzuje także poematu Łódź młodzi Kaspra
Twardowskiego albo Pokuty w kwartanie Jana Andrzeja Morsztyna?

A także Historyczno-krytycznych wiadomości o życiu i pismach pana Woltera15

i inszych nowych filozofów Johanna Christopha von Zabuesniga, swoistego
wolteriańskiego kompendium, które uzyskało imprimatur chyba tylko dzięki zapew-
nieniu autora, że książka ma chronić, nie zachęcać do fałszywej filozofii. Byłoby
dziwne, gdyby Przybylski — znany z zainteresowania poglądami filozofa — przy-
stąpił do tłumaczenia, nie podzielając tej „dwulicowości”, oczywiście w imię dobra
rzeczypospolitej uczonych.

„Młodzieniec tylu pięknych nadziei, nie mógł ujść przenikliwego oka następ-16

ców Skargi”, zaś zaraz potem: „Przybylski, pełen czułości i ducha społecznego,
wolał być zwyczajnym i użytecznym człowiekiem”; P. Czajkowski, op. cit., s. 8.

nie wystarcza”, słowa zaś wyrastają „z korzenia mowy słowiań-
skiej” . Dodać też można — na podstawie lektury wczesnych prac13

Jacka Przybylskiego, tych z lat osiemdziesiątych — że ta niety-
powość języka wynika też z oczytania w literaturze dawnej, jest
to mowa wręcz osadzona w żywiole staropolskim, w doświadcze-
niach lekturowych człowieka, który książki i teksty cenił ponad
wszystko. Może więc, czasami przynajmniej, raczej archaizował na
swój sposób, niż wymyślał coś zupełnie od nowa?

Środek, by tak rzec, geometryczny książki Przybylski i inni
zajmuje wnikliwe studium Jacka Wójcickiego o tłumaczeniu Tre-
nów Jeremijasza (1793). Drobiazgowość dość długiego artykułu
i zarazem tak ważna dla filologa bliskość wobec tekstu każą się
zastanowić, czy przypadkiem nie zgromadzono tu materiału na
całą edycję krytyczną? Pomijając jednak tę refleksję, trzeba zau-
ważyć ważne ustalenia biograficzne Wójcickiego, mianowicie
wpływ choroby na decyzję Przybylskiego, by sięgnąć właśnie po
teksty Starego Zakonu, co miałoby być swoistym „zabiegiem tera-
peutycznym” . Natomiast wśród uwag ogólniejszych w artykule14

zwraca uwagę ta o ujawniającym się od czasu do czasu antykle-
rykalizmie Przybylskiego, co nieoczekiwanie kontrastuje z wybra-
niem przezeń Trenów do tłumaczenia. Przybylski raczej kojarzył
się z przekładami Voltaire’a , podkreślano nawet fakt, że dość15

wcześnie porzucił ścieżkę kapłańską, co aprobatywnie i jakby
z ironią zanotował wspomniany już Paweł Czajkowski . Zatem,16



262 Recenzje

Mowa o artykule Francuski dwugłos o polskim oświeceniu w pięć lat po trze-17

cim rozbiorze, [w:] W stronę Francji... Z problemów literatury i kultury polskiego
Oświecenia, red. E. Wichrowska, Warszawa 2007.

konkluduje Wójcicki, „wypadałoby odejść od nieuzasadnionych
apriorycznych założeń o wszechoświeceniowości dzieł choćby naj-
aktywniejszych szermierzy oświecenia” (s. 128). Recenzentowi po-
zostaje tylko dołączyć swój podpis do tej uwagi.

Za równie pouczające (i potencjalnie odświeżające przyszły
stan badań nad omawianą postacią) uznać trzeba studia o Przy-
bylskim jako edytorze i wydawcy, który „całe życie służył słowu”
(Klaudii Sochy) oraz o zapowiedziach wydań jego dzieł w war-
szawskiej prasie (Danuty Hombek). Po lekturze artykułów może
zdumiewać, że profesor Wszechnicy zasłynął wyłącznie z nagmin-
nego szargania dobrego imienia mowy polskiej (co, jak nadmie-
niono, uczciwie obala Renata Przybylska). Sprawnie zdobywał on
przecież środki na publikacje, współpracował z czasopismami,
nie zadowalał się samą rolą akademickiego erudyty. Nadto, jeśli
już wracać do jego nadaktywności translatorskiej, czasem to on
właśnie dostarczał jedynego przekładu wybitnych dzieł literatu-
ry światowej (Milton, Camões), wspomagając swoich studentów
bardziej niż którykolwiek z być może bardziej uzdolnionych pol-
skich tłumaczy.

Całości tomu dopełniają krakowskie miscellanea — trzy artyku-
ły dotyczące kolejno: losów Kajetana Sołtyka po okresie barskim
(Krystyny Maksimowicz), spolonizowanego Francuza Emanuela
Murraya i jego aprobatywnej postawy wobec dziedzictwa polskie-
go oświecenia (Marka Dębowskiego), Stanisława Wodzickiego i jego
ofiarnej służby na rzecz autonomii Akademii od roku 1819, gdy
w Krakowie zaczął się pojawiać studencki „ruch oporu” (Domini-
ki Świątonowskiej). Dopełnianie tomów zbiorowych tego rodzaju
konstrukcjami sylwicznymi wydaje się znakiem naszych czasów.
Z pewnością są to teksty o dużej wartości poznawczej, zaś dru-
gi z wymienionych uznać trzeba wręcz za odkrywczy i na swój
sposób zadziwiający (tym bardziej, że autor w zasadzie powtarza
tu część swoich ustaleń z wcześniejszego artykułu, wyrażając przy
okazji zaskoczenie, że tematyka nie znalazła oddźwięku w śro-
dowisku ).17

Ogólna ocena tomu podsumowującego krakowskie sesje na
okoliczność dwusetnej rocznicy śmierci Przybylskiego wypada
dość dobrze. Zbiorówki pokonferencyjne zwykle noszą piętno du-
żej różnorodności poetyk, metodologii, a zwłaszcza stosunku do
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naczelnego hasła spotkań. W tym jednak przypadku różnice te
udało się w znacznym stopniu zniwelować, co najlepiej widać
w praktykach „odwracania recepcji” artykułów zawartych w części
drugiej, tej o Przybylskim. Dobrze jest wiedzieć, że lektury wy-
nikające z przywiązania do tradycyjnych metod poznania tekstu
(zatem po prostu — metod filologicznych, w najdosłowniejszym
tego słowa znaczeniu) przynoszą tak interesujące efekty. Należy
zatem oczekiwać kontynuowania tych praktyk w kolejnej odsło-
nie, bowiem książkę Przybylski i inni oznaczono jako część pierw-
szą, zapewne już opracowywanej, większej całości.

Igor Barkowski    
(Uniwersytet Warszawski)
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Wybrańcy bogów

Rec.: Wojciech Kaliszewski, Parnas oświeconych. Studia
o poezji polskiej epoki oświecenia, Wydawnictwo Instytutu
Badań Literackich PAN, Warszawa 2019, 250 s.

Książka Wojciecha Kaliszewskiego jest — jak określa to
Autor — próbą „utrwalenia odczytania kilku wybranych poetów”
okresu oświecenia, „aktywnych i doskonale rozpoznawalnych
w tych czasach”, których twórczość, powstająca w różnym czasie
i z różnych inspiracji, a złożona w jedną całość, „stanowi rodzaj
preludium monograficznego poświęconego [...] kwestii doskona-
lenia sztuk i wyrażania prawdy” jako sposobów dochodzenia do
literackiego Parnasu „widzianego z różnych perspektyw i mierzo-
nego różnymi miarami przez samych poetów” (s. 18).

Autor, wychodząc z tego założenia, stara się „rozlokować”
w swej pracy wybranych poetów zarówno „na szczycie owego
Parnasu”, jak i w jego „szerszym polu oddziaływania” (s. 18). Od-
zwierciedleniem tego podziału są tytuły poszczególnych części
monografii: I. Na Parnasie (sześć artykułów), II. U podnóża Parnasu
(trzy artykuły), III. Parnas prywatny (dwa artykuły). Na Parna-
sie wyznacza Kaliszewski miejsce trzem wielkim: Stanisławowi
Trembeckiemu, Ignacemu Krasickiemu i Adamowi Naruszewi-
czowi. U podnóża Parnasu lokuje Franciszka Dionizego Kniaźnina
i Franciszka Karpińskiego, a w kręgu Parnasu prywatnego sy-
tuuje Józefa Szymanowskiego.

 

Te różne i różnie ulokowane Parnasy traktuję jako swoiste pola funkcjono-

wania poetów oraz przestrzenie urzeczywistniania się odmiennych poetyk

[...]. Jest to więc podział nie tyle estetyczny i artystyczny, co porządkująco-

-przestrzenny. Każdy z przywołanych tutaj poetów był bowiem wybitną in-

dywidualnością twórczą, poszukującą własnego miejsca i na własne miejsce

zasługującą

 
— czytamy we wprowadzeniu (s. 19). Jest to zatem interesujący
sposób spojrzenia na twórczość „mieszkańców” oświeconego Par-
nasu, bo stwarzający możliwość nowego odczytania ich poezji.
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Chodzi o wiersz Krasickiego Pszczoły. Do Aleksandra Wasilewskiego.1

Zwraca na to uwagę również Zofia Rejman-Pietrzykowska w re-
cenzji wydawniczej Parnasu oświeconych.

Praca Kaliszewskiego składa się z analiz wybranych tekstów
wymienionych wcześniej poetów. Atutem tych analiz jest oparcie
wywodu na różnych kontekstach — na przykład historycznym, fi-
lozoficznym, literackim, teoretycznoliterackim, etymologicznym —
czy na nawiązaniach do historii sztuki. Świadczy to bez wątpienia
o erudycji Autora i swobodzie poruszania się w wielu dziedzinach
humanistyki. Można to prześledzić, analizując poszczególne roz-
działy monografii.

Kontekst historyczny szczególnie mocno uwypuklony został
w rozdziale pt. Wykład wierszem o nieszczęściu ojczyzny, doty-
czącym Listu do posłów powracających z Grodna, w którym
Badacz starał się ująć problem w dwóch aspektach: aktualnym,
to jest odnoszącym się do spraw bieżących — czyli do sejmu gro-
dzieńskiego z 1793 roku — oraz starożytnym, w którym punkt
odniesienia dla wydarzeń polskich stanowi klęska Rzymian pod
Kannami w bitwie z Kartagińczykami pod wodzą Hannibala
(216 rok p.n.e.). W następnych rozdziałach — Oko Stanisława
Trembeckiego oraz Smak epikurejskich spacerów. Trembecki
w Ogrodzie — dominujący staje się kontekst filozoficzny (np. dy-
wagacje na temat wrażeń zmysłowych w poemacie Sofijówka
w analogii do Traktatu o wrażeniach Étienne’a B. de Condillaca
czy O naturze wszechrzeczy Titusa L. Carusa albo na temat filo-
zofii Epikura w odniesieniu do Powązek). Również rozdział Światło
Opatrzności, poświęcony analizie wiersza Karpińskiego Przeciw-
ko deistom, ujęty został w kontekście myśli Denisa Diderota
(O wystarczalności religii naturalnej) i Ernsta Cassirera (Filozofia
oświecenia). Te odniesienia do kontekstu filozoficznego, w prze-
ciwieństwie do odwołań do kontekstu historycznego, sprawiają
jednak wrażenie „dopisanych” do interpretacji, nie zawsze zasad-
nych. Traktowałabym je raczej jako rodzaj popisu erudycyjnego
i w znacznej części przeniosła do przypisów.

Punktem wyjścia do rozważań może być też kontekst histo-
rycznoliteracki. Tak jest na przykład w rozdziale pt. Słodki bu-
kiet cnót, który jest typowym przykładem wywodu opartego na
kontekście literackim. Badacz, interpretując wiersz o „tematyce
pszczelej”  (s. 104), nawiązuje do fragmentu księgi IV Georgik1

Wergiliusza, a w dalszej części do utworu Bernarda Mandeville’a
Ul malkontent, czyli Łajdaki umoralnione. Teksty te przywołane są
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na zasadzie kontrastu („gry przeciwieństw” — s. 111) do świata
wykreowanego przez Krasickiego. Po kontekst literacki Kali-
szewski sięga również analizując wiersz Karpińskiego Przeciwko
deistom. We wspomnianym wyżej rozdziale Światło Opatrzności
Badacz znajduje analogie do sądów Jana Kochanowskiego
z hymnu o incipicie „Czego chcesz od nas, Panie...” (Pieśń XXV
z Ksiąg wtórych) oraz Przesłania Pana Cogito Zbigniewa Herber-
ta (który — zdaniem Kaliszewskiego — „cenił Karpińskiego jako
poetę, odczytał go bezbłędnie, łącząc wierność Bogu z wierno-
ścią zasadom honoru” — s. 212). Także wiersz Kniaźnina Balon,
czyli wieczory puławskie omawia Autor w zestawieniu z odą
Naruszewicza pt. Balon. Wydaje się, że właśnie te szkice zasłu-
gują na uwagę, ponieważ przeprowadzona w nich analiza i inter-
pretacja, celowo osadzona w kontekście historycznoliterackim,
wypada najlepiej, bo jest w pełni uzasadniona, a tym samym
spójna z wywodem i, co za tym idzie, wzbogaca go o nowe treści
interpretacyjne.

Autor potrafi też umiejętnie wpleść do swoich rozważań na te-
mat jednego tekstu literackiego odniesienia do różnych dziedzin
nauki, na przykład historii sztuki, filozofii i teorii literatury, a na-
wet etymologii — jak to zauważyć można w rozdziale pt. Potęga
obrazu, poświęconym interpretacji liryku Naruszewicza Do malar-
stwa. Odwołania do Mario Praza (Mnemozyne. Rzecz o powino-
wactwie literatury i sztuk plastycznych), Gottholda E. Lessinga
(Laokoon, czyli o granicach malarstwa i poezji), Diderota (Esej o ma-
larstwie), Étienne’a Condillaca (Traktat o wrażeniach), Holbacha
(System przyrody, czyli prawa świata fizycznego i moralnego),
Arystotelesa (Poetyka), Horacego (List do Pizonów), Władysława
Tatarkiewicza (Historia estetyki), a nawet Słownika języka polskie-
go Samuela B. Lindego bez wątpienia świadczą o rozległej wiedzy
Autora rozprawy i jego różnorodnych zainteresowaniach. Waż-
niejsze jest jednak to, że Kaliszewski potrafi umiejętnie tę wiedzę
wykorzystać, wzbogacając własne rozważania o konkretne kon-
teksty trafnie egzemplifikujące jego sądy. I nie jest to bynajmniej
popis erudycyjny, tylko uzasadniona potrzeba osadzenia tych są-
dów w szerszym kontekście kulturowym. Byłoby jednak dobrze,
gdyby badacz nieco wnikliwiej zgłębił poruszone aspekty. Mimo
to rozdział ten i tak jest najbardziej interesujący, bo wieloaspek-
towy i merytorycznie pogłębiony w porównaniu z pozostałymi roz-
działami pracy.

Na uwagę zasługuje również fakt, że Kaliszewski w swych
analizach chętnie i sprawnie odwołuje się do wspomnień i głosów
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z epoki. Stanowią one tło m.in. do rozdziału pt. Trembecki pod
imieniem Bielawskiego ukryty (np. S. Trembecki, Listy, Do Fran-
ciszka Dionizego Kniaźnina; A. J. Czartoryski, Żywot J. U. Niemcewi-
cza) i rozdziału pt. Rozprawa Kniaźnina z panegirystami [w odzie]
Do Józefa Szymanowskiego (np. A. J. Czartoryski, Pamiętniki i me-
moriały polityczne 1776–1809; K. Rogaliński, O kunszcie pisarskim
[„Monitor”]; A. Naruszewicz, Do Ignacego Witosławskiego, oboźne-
go polnego koronnego. O złym używaniu poetyki; F. N. Golański,
O wymowie i poezji). Również w rozdziale pt. Balony nad Puławami.
Osiemnastowieczne rytuały wypraw ponad chmury w poetyckim
opisie pojawiają się odniesienia do wspomnień Niemcewicza (Pa-
miętniki czasów moich), pracy Józefa Osińskiego pt. Robota machi-
ny powietrznej Pana Montgolfier oraz do dwunastu poświęconych
lotom balonowym artykułów w „Gazecie Warszawskiej” z 1783
roku. Podobnie jest w rozdziale pt. Światła Opatrzności, w którym
pojawiają się odwołania do tekstów Karpińskiego (Historia mojego
wieku i ludzi, z którymi żyłem), Kazimierza Brodzińskiego (O życiu
i pismach Franciszka Karpińskiego) oraz Jędrzeja Kitowicza (Opis
obyczajów za panowania Augusta III). Także rozdział pt. „Wypra-
wa na wojaż” Józefa Szymanowskiego w duchu późno oświece-
niowych rad dla młodego człowieka wkraczającego w wielki świat
opatrzony został w konteksty z „Monitora” (np. dotyczące prze-
biegu i skutków wadliwej edukacji), z rozprawy Stanisława K. Po-
tockiego pt. Pochwała Józefa Szymanowskiego oraz z przemyśleń
samego Szymanowskiego zawartych w Listach o guście. Takie na-
wiązania do rozważań konkretnych twórców na tematy sztuki,
twórczości współczesnych sobie pisarzy czy konkretnych pamięt-
ników (wspomnień z życia) oraz tekstów publicystycznych z epoki
oddają jej niepowtarzalny koloryt (mówią swoim głosem — auten-
tycznym, bo nieprzetworzonym przez pryzmat dziejów). Stanowią
więc bezcenne źródło wiedzy o epoce. Kaliszewski potrafił po to
źródło sięgnąć, by nadać swoim wywodom wymiar uniwersalny
i stworzyć obraz pełny i wieloaspektowy. To dzięki temu zabiegowi,
a nie tylko dzięki odniesieniom do literatury i filozofii XVIII wie-
ku, udaje mu się ukazać problemy ważne dla całej kultury pol-
skiego oświecenia.

Nie bez znaczenia dla wartości dysertacji Kaliszewskiego jest
także fakt, że odwołuje się on nie tylko do tekstów z epoki i lite-
ratury przedmiotu z zakresu różnych dziedzin interdyscyplinar-
nych (co tylko częściowo tu zostało zasygnalizowane), lecz tak-
że umieszcza swe szkice w szerokim kontekście współczesnych
prac badawczych nad epoką oświecenia (odwołując się np. do
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rozpraw Teresy Kostkiewiczowej, Barbary Wolskiej, Zdzisława
Libery, Ryszarda Przybylskiego, Juliusza W. Gomulickiego, Elżbie-
ty Sarnowskiej-Temeriusz, Edmunda Rabowicza, Janusza Ryby,
Magdaleny Ślusarskiej, Magdaleny Górskiej). Autor odwołuje się
też do badań na temat epok wcześniejszych (np. opracowań Ta-
deusza Sinki i Tadeusza Bieńkowskiego) oraz do prac z zakresu
teorii literatury (np. Marii R. Mayenowej) czy historii czasów sta-
nisławowskich (np. Andrzeja Zahorskiego, Jana Łojka, Krystyny
Zienkowskiej). Ponadto stara się także dotrzeć do zaskakujących
historii losów różnych dzieł literackich i dzieł sztuki — jakby
w myśl łacińskiej sentencji habent sua fata libelli — przedsta-
wiając na przykład peregrynacje portretu Adama Naruszewicza
pędzla Bacciarellego z 1791 roku czy starając się odszyfrować
ukrytego pod inicjałami „G.J.P.Z.Ł.” autora Listu do posłów po-
wracających z Grodna.

Takie holistyczne ujęcie zagadnienia nadaje wywodom Kali-
szewskiego wymiar wielopłaszczyznowy, czyniąc je swoistą próbą
ukazania oświeceniowego klasycyzmu jako prądu złożonego, a za-
razem odpowiadającego wyzwaniom nowoczesności.

Atutem pracy jest także jej język: sprawny i jasny, a tym sa-
mym „lekki” w czytaniu. Niestety, nie bez drobnej „wpadki”,
wynikającej — jak myślę — z upowszechnienia wśród wielu li-
teraturoznawców i językoznawców, i być może dlatego powielanej
też kilkakrotnie przez Autora w Parnasie oświeconych, błędnej
konstrukcji: „pełnić rolę” zamiast „pełnić funkcję” lub „odgrywać/
grać rolę”. Konstrukcję „pełnić rolę” dopuszcza wprawdzie Słow-
nik języka polskiego pod red. M. Szymczaka (uważam to raczej za
przeoczenie), ale już Słownik poprawnej polszczyzny pod red.
W. Doroszewskiego ją odrzuca, jest to bowiem — jak zauważa
również M. Bańko — kalka składniowa z rosyjskiego — i włącza
ją za nowszymi słownikami poprawnej polszczyzny do tak zwanej
normy potocznej.

Warto zauważyć, że Kaliszewski swą pracę dedykuje pamięci
Profesora Janusza Maciejewskiego, a szczególne podziękowania
składa Profesor Barbarze Wolskiej za wiele cennych uwag, na
przykład na temat panegiryzmu (s. 177), oraz dyrektorowi Mu-
zeum Diecezjalnego w Siedlcach, ks. dr. Robertowi Mirończuko-
wi, za możliwość poznania historii portretu Adama Naruszewicza
„spisanej na odwrocie płótna” (s. 152).

Tom Parnas oświeconych. Studia o poezji polskiej epoki oświe-
cenia jest zbiorem zawierającym przedruki wcześniej publiko-
wanych prac Autora, jednak „na potrzeby tej publikacji niektóre
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z nich zostały rozszerzone/zmienione” (s. 245). Badacz ma zatem
świadomość, iż w taki sposób skonstruowana rozprawa nie za-
chowuje spójnego charakteru, lecz składa się raczej z jedenastu
mini wywodów/mini rozpraw, które dla potrzeb tej publikacji
zostały skompilowane i w sposób zamierzony przez Autora przy-
dzielone do poszczególnych części monografii. Świadczy też o tym
niejednorodna metodologia badań poszczególnych rozdziałów pracy.

Wykaz jedenastu artykułów, na bazie których powstała pub-
likacja, znajduje się w Nocie bibliograficznej. Ponadto praca zo-
stała opatrzona indeksem nazwisk.

Książka Wojciecha Kaliszewskiego ze względu na erudycyjny
charakter (a szczególnie konteksty literackie i historycznoliterac-
kie) może stanowić cenne źródło informacji dla humanistów — za-
równo dla badaczy literatury, jak i nauczycieli języka polskiego.

Marzena Suska
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ZASADY RECENZOWANIA

1. Redakcja zwraca się o zaopiniowanie artykułów (zamówionych

lub zgłoszonych do kolejnego tomu rocznika) do badaczy z kraju

i z zagranicy — specjalistów najbardziej kompetentnych w dzie-

dzinie, w której obrębie sytuuje się tom „Wieku Oświecenia” lub

pojedynczy artykuł. Wśród recenzentów zewnętrznych są również

uwzględniani członkowie Rady Naukowej spoza instytucji wyda-

jącej czasopismo. Lista recenzentów zewnętrznych publikowana

jest w każdym numerze czasopisma. Niezależnie od opiniowania

poszczególnych artykułów każdy numer recenzowany jest jako

całość przez jednego (w razie potrzeby — dwóch) opiniodawcę

krajowego lub zagranicznego.

2. Na przygotowanie recenzji sporządzana jest umowa, zawierająca

m.in. wymagany termin przekazania recenzji do redakcji.

3. Recenzent, podejmując się przygotowania recenzji, zaświadcza tym

samym, iż nie istnieje konflikt interesów między nim a autorem
ocenianej pracy lub redakcją zamawiającą.

4. Recenzja winna spełniać kryteria bezstronności, uczciwości, nie-

zależności i obiektywności naukowej; wykonywana jest w trybie

poufnym.

5. Recenzja powinna być merytoryczna, rzetelna, wnikliwa, winna

zawierać ocenę wartości profesjonalnej i poznawczej recenzowa-

nej pracy, jej samodzielność, nowatorstwo wniosków, oryginalny

wkład do wiedzy o danej dziedzinie badań.

6. Treść recenzji powinna być spójna, zawierać jednoznaczną ocenę

pracy oraz konkluzję precyzyjną i jasną.

7. Recenzja powinna być szczegółowa, udokumentowana, szczególnie

w przypadku negatywnej oceny pracy zgłoszonej do publikacji.

8. Recenzja może zawierać ocenę warunkowo pozytywną, z precyzyj-

nym wskazaniem usterek i braków, które autor — w przekonaniu

recenzenta — jest w stanie usunąć.

9. W przypadkach spornych redakcja może powołać dodatkowego

recenzenta.
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INFORMACJE DLA AUTORÓW

W związku z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

uprzejmie prosimy autorów o przestrzeganie poniższych zasad.

Procedura dotycząca przeciwdziałania „ghostwriting”

i „guest authorship”

1. Autor jest zobowiązany podać w przypisie informację o osobach,

które miały rzeczywisty udział w powstawaniu lub współtworze-

niu artykułu. Celem tego wymogu jest wykluczenie dwóch zjawisk

sprzecznych z zasadami rzetelności naukowej: „ghostwriting” — gdy

ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia

swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego

roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji; oraz „guest

authorship” („honorary authorship”) — gdy udział autora jest zni-

komy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/

współautorem publikacji.

2. Jeśli artykuł związany jest z tematem badawczym finansowanym

z grantu lub innej instytucji czy stowarzyszenia, autor jest zobo-

wiązany podać w przypisie informację o źródłach finansowania

(wraz z numerem grantu), wkładzie instytucji naukowo-badaw-

czych, stowarzyszeń naukowych i innych podmiotów.

3. Do każdego artykułu powinno być dołączone podpisane przez

autora oświadczenie o oryginalności tekstu i o niewystępowaniu

w odniesieniu do niego konfliktu interesów (formularz poniżej).

Instrukcja dotycząca przygotowania pliku tekstowego

1. Objętość artykułu naukowego: objętość optymalna ok. 1 arkusza,

w uzasadnionych merytoryczne wypadkach możliwe jest przekro-

czenie tej objętości. Prosimy o pliki tekstowe z rozszerzeniami:

doc, docx lub rtf.

2. Do tekstu artykułu należy dołączyć krótkie streszczenie (ok. pół

strony) i słowa klucze (do siedmiu wyrazów) w języku polskim,

a także angielskie tłumaczenie tytułu, streszczenia oraz słów

kluczowych.
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3. Prosimy o podanie po nazwisku autora artykułu nazwy reprezen-

towanej instytucji, jej jednostki wewnętrznej oraz miejscowości,

np.: Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa,

a także tytułu naukowego lub zawodowego i adresu kontaktowe-

go, oraz — ewentualnego wyrażenia zgody na umieszczenie ich

pod nazwiskiem Autora.

4. Prosimy o tłumaczenie cytatów obcojęzycznych na język polski

w przypisie dolnym.

5. System cytowania ma strukturę stałą i można się z nim zapoznać

w poprzednich rocznikach pisma. Prosimy krótkie cytaty opatry-

wać cudzysłowem, pozostałe wyodrębniać pomniejszoną czcionką,

z wcięciem z lewej strony, bez kursywy.

6. Artykuł naukowy powinien być opatrzony przypisami dolnymi

w formie najbliższej oxfordzkiemu systemowi cytowań (przypis

zawiera podstawowy opis bibliograficzny dokumentów, a poszcze-

gólne informacje oddzielone są przecinkami). Więcej szczegółów:

Oxford Referencing System — http://guides.is.uwa.edu.au/Oxford.

Tym samym prosimy o zachowanie zgodności opisu bibliograficz-

nego z ostatnimi numerami rocznika.

7. Niezależnie od przypisów dolnych prosimy o sporządzenie bib-

liografii prac cytowanych w formie najbliższej oxfordzkiemu

systemowi cytowań (szczegóły zob. punkt 6).

8. Propozycje artykułów można nadsyłać na adres Sekretarza

Redakcji, dr Agaty Wdowik (e-mail: agata.wdowik@uw.edu.pl)

w formie elektronicznej lub pocztą tradycyjną w dwóch egzem-

plarzach wydruku oraz nagrania na nośniku elektronicznym

pod adresem redakcji: „Wiek Oświecenia”, Uniwersytet War-

szawski, Wydział Polonistyki, pokój 51, ul. Krakowskie Przed-

mieście 26/28, 00-927 Warszawa.

9. Księgarnia wydawcy:

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Prosta 69,

00-838 Warszawa; e-mail: wuw@uw.edu.pl; księgarnia inter-

netowa: www.wuw.pl

10. Strona internetowa pisma:

www.wiekoswiecenia.uw.edu.pl

http://guides.is.uwa.edu.au/Oxford
http://mail%20to:%20agata.wdowik@uw.edu.pl
http://mail%20to:%20wuw@uw.edu.pl
http://www.wuw.pl
http://www.wiekoswiecenia.uw.edu.pl
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Oświadczenie o oryginalności autorskiej artykułu naukowego

...................................................................
miejscowość, data

...................................................................
imię i nazwisko autora artykułu

...................................................................
afiliacja (uczelnia, katedra/instytut/wydział)

...................................................................
e-mail

...................................................................
adres do korespondencji

Oświadczam, że artykuł mojego autorstwa pt.:

........................................................................................................

przyjęty do druku w roczniku „Wiek Oświecenia” nr ........ : rok ........

1) jest oryginalną pracą naukową, która nie była wcześniej publiko-
wana,

2) nie został skierowany do druku w innym czasopiśmie ani książce
zbiorowej,

3) nie narusza osobistych ani majątkowych praw autorskich osób
trzecich,

4) nie powstał w oparciu o „ghostwriting”, ani „guest authorship”
(„honorary authorship”).

.........................................
czytelny podpis autora
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