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Laus Italiae. O jednym ze starożytnych źródeł 
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„Znasz-li ten kraj...?” Nowożytne tradycje italopisarstwa

Kiedy Goethe pisał Kennst du das Land..., stawiane przez Mignon pytanie 
zdecydowanie miało charakter retoryczny. Odbiorca Wilhelma Meistra oraz póź-
niejszych pieśni muzycznych, wykorzystujących tekst Goethego1, nie potrzebował 
dodatkowych wyjaśnień. Kraj, „gdzie cytryna dojrzewa” (lub, zgodnie z orygina-
łem, „kwitnie”2), jednoznacznie utożsamiano z Włochami, mimo że w podobnym 
arkadyjskim krajobrazie można by rozpoznać inne terytoria śródziemnomorskie. 
Zasadą Pieśni Mignon jest odwołanie do stereotypu, w myśl którego Italia to ucie-
leśnienie marzeń człowieka Północy o przestrzeni pięknej i bogatej w znaczenie, 
o terytorium, w którym natura i kultura harmonijnie współistnieją jako cząstki 
jednego organizmu. 

Wykorzystany przez Goethego stereotyp nietrudno odnaleźć w większości rela-
cji z podróży do Włoch, jakie kiedykolwiek powstały w literaturze, a są przejawem 

1 Pogłębioną analizę pieśni Goethego zawarła Magdalena Bartnikowska w pracy magisterskiej 
zatytułowanej Goethe w muzyce i wobec muzyki. Estetyka muzyczna poety a XIX-wieczne opracowania 
pieśniowe jego tekstów na przykładzie „Kennst du das Land” z „Lat nauki Wilhelma Meistra” (2011, tekst 
niepublikowany). 

2 Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn, / Im dunklen Laub die Goldorangen glühn, / Ein sanft er 
Wind vom blauen Himmel weht, / Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht? / Kennst du es wohl?[...], J.W. von 
Goethe, Mignon (Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn), za: http://gutenberg.spiegel.de/buch/3670/39 
(dostęp: 9 listopada 2012).

[„Znasz-li ten kraj, / Gdzie cytryna dojrzewa, / Pomarańcz blask / Majowe złoci drzewa, / Gdzie wieńcem 
bluszcz / Ruiny dawne stroi, / Gdzie buja laur / I cyprys cicho stoi? / Znasz-li ten kraj? [...]”, A. Mickiewicz, 
Do H*** Wezwanie do Neapolu, [w:] idem, Dzieła. Wydanie Narodowe, t. 1: Wiersze, oprac. W. Borowy, 
L. Płoszewski, Warszawa, Czytelnik, 1948, s. 249]. Poszukując alternatywy dla wersji Mickiewiczowskiej 
Znasz-li ten kraj, która jest de facto autonomicznym utworem, warto sięgnąć po przekład Antoniego 
Skibińskiego, zob. J.W. Goethe, Mignon, [w:] idem, Sonety i inne wiersze, Bydgoszcz, Instytut Wydawniczy 
„Świadectwo”, 2003, s. 41.
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zjawiska sytuującego się na pograniczu piśmiennictwa i tradycji kultury, określa-
nego mianem italianizmu. Defi niując italianizm jako „zainteresowanie literaturą, 
kulturą i naturalną przestrzenią Włoch, dokumentowane w piśmiennictwie całego 
zachodniego świata”3 lub jako tendencję kulturową polegającą na odkrywaniu 
Italii na własny użytek, pomimo lub „wbrew” doświadczeniom poprzedników4, 
nie zastanawiamy się na ogół, jaka jest geneza tego stereotypu. Można, rzecz jasna, 
powiązać jego występowanie ze zrytualizowaną (bardziej w sensie kulturowym 
niż religijnym) praktyką wędrówki po Italii5. Przede wszystkim zaś utrwalenie 
konwencjonalnego oglądu Włoch wydaje się związane z ukonstytuowaniem się 
gatunku podróży włoskiej jako odrębnej formy literackiej6. Jak sugeruje Attilio 
Brilli, dokonuje się to około roku 1670, gdy Richard Lassels wydaje swoją Th e 
Voyage of Italy or, a Compleat Journey through Italy, zaś apogeum piśmienniczego 
rozwoju pasji włoskiej przypada na wiek XVIII i XIX7, począwszy od momentu 
odkrycia Pompejów i ukazania się Geschichte der Kunst des Altertums Johanna 
Joachima Winckelmanna8. Rzeczywiście, sięgając do sztandarowych podróży 
włoskich z tego okresu – do Listów Charles’ a de Brosses, wspomnień Adolphe’ a de 
Custine czy Lettres sur l’ Italie Charles’ a Dupaty, do Italienische Reise Goethego, 
o relacjach romantyków i podróżnych drugiej połowy XIX stulecia nie wspomi-
nając – można znaleźć podobne przekonanie o wyjątkowości Italii i jej wyższości 
wobec innych krajów. 

Programowa pochwała i stereotyp Włocha 

Co charakterystyczne, w badaniach nad italianizmem nowożytnym i niebywa-
łą intertekstualnością jego literackich przejawów łatwo zapomina się o roli, jaką 
w kształtowaniu się obrazu Włoch w świadomości europejskiej (a później światowej) 
odegrała literatura i kultura antyczna. Ciekawym, choć często pomijanym tropem 
refl eksji nad elementami konstytutywnymi konwencjonalnej wizji bel paese okazuje 
się czterdziestowersowa laus Italie, jaką w Georgikach zawarł Wergiliusz. Zgodnie 

3 Por. O. Płaszczewska, Przestrzenie komparatystyki – italianizm, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 2010, s. 260.

4 Por. ibidem, s. 268–269.
5 Por. M. Jakubow, „Gdy widzimy coś, co po części już dobrze znamy”; Postrzeganie Włoch w opisach pisarzy 

niemieckojęzycznych w 1. połowie XIX wieku, [w:] Podróże artystyczne. Artysta w podróży, red. R. Kasperowicz, 
J. Jaźwierski, M. Pastwa, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 2010, s. 199.

6 Por. O. Płaszczewska, Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (1800–1850), 
Kraków, Universitas, 2003, s. 40–49.

7 Por. A. Brilli, Il viaggio in Italia. Storia di una grande tradizione culturale, Bologna, il Mulino, 2006, 
s. 39–49.

8 Por. O. Płaszczewska, Przestrzenie komparatystyki – italianizm…, s. 272–273 i M. Jakubow, op.cit., 
s. 203.
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z retoryczną tradycją ekfrazy, której przedmiotem mogło być „piękne” miejsce9, 
oraz „państwowotwórczą” funkcją, jaką miał pełnić poemat Wergilego, ujęta w II 
księdze tego utworu „pochwała Włoch” rozpoczyna się od kategorycznego stwier-
dzenia o wyższości Italii nad innymi krajami i terytoriami10:

Sed neque Medorum silvae, ditissima, terra,
nec pulcher Ganges atque auro turbidus Hermus 
laudibus Italiae certent, non Bactra neque Indi 
totaque turiferis Panchaia pinguis harenis11.

[Ale niech puszcze medyjskie ze swymi bogactwy ni piękne
Brzegi Gangesu lub Hermu, co złotem w falach połyska,
Cała Panchaja o piaskach rodzących bujnie wonności,
Ani Baktria, ni Indie – nie walczą z chwałą Italii]12.

Przywołanie ziem, które, kojarzone ze złotym wiekiem ludzkości13, postrzegane 
są zarówno jako symbol bogactwa natury, jak i przestrzeń znacząca kulturowo (są 
to, jak podkreśla Gilbert Highet, terytoria „starsze” od cywilizacji rzymskiej)14, 
podporządkowane jest zasadzie hyperoche: to, co najcenniejsze na świecie, nie może 
równać się z Italią. Potencjalne współzawodnictwo (sugerowane czasownikiem 
certent) jest wykluczone – wieloraka chwała przypisana zostaje wyłącznie „ziemi 
Saturna” (Saturnia tellus). Przy takiej hiperbolizacji15 uderza wyeksponowany 
w pochwale brak pierwiastka heroicznego w micie założycielskim Italii, która – 
w przeciwieństwie do Kolchidy – swoją niezwykłość zawdzięcza nie szczególnym 
zabiegom rolniczym podjętym przez kogoś wyjątkowego i spełniającego, jak Jazon, 
wyjątkową misję, lecz przymiotom ziemi. Wojskowe wiktorie stanowią dopełnienie, 
nie zasadę istnienia ewokowanego terytorium. Być może w tej koncepcji należałoby 
szukać źródeł rozpowszechnionego w europejskim podróżopisarstwie przekonania 
o niebojowym charakterze Włochów.

9 Por. R. Popowski, Starożytny przewodnik po neapolitańskiej pinakotece, [w:] Filostrat Starszy, Obrazy, 
przeł. i oprac. R. Popowski, Warszawa, Prószyński i S-ka, 2004, s. 34–35.

10 Zob. Virgile, Géorgiques – Georgicon, red. E. de Saint-Denis, Paris, Les Belles Lettres, 1995, s. 24.
11 Publius Vergilus Maro, Georgicon, II, 136–139, [w:] idem, Bucolics, Aeneid, and Georgics of Vergil, 

red. J.B. Greenough, Boston, Ginn & Co., 1900, http://data.perseus.org/citations/urn:cts:latinLit:phi0690.
phi002.perseus-lat1:2.136 (dostęp: 9 listopada 2012). Jeśli nie podano inaczej, pozostałe cytaty za tym 
wydaniem.

12 Wergiliusz, Georgiki, ks. II (136–176), [w:] idem, Bukoliki i Georgiki, przeł. i oprac. Z. Abramowiczówna, 
Wrocław, Ossolineum–De Agostini, 2006. Jeśli nie podano inaczej, pozostałe cytaty za tym wydaniem.

13 Por. M.C.J. Putnam, Italian Virgil and the Idea of Rome, [w:] Vergil’ s „Georgics”, red K. Volk, Oxford, 
Oxford University Press, 2008, s. 147.

14 Por. G. Highet, Poets in a Landscape (1957), New York, New York Review Books, 2010, s. 70.
15 Warto zauważyć, że – jak dowodzi Marie-Madeleine Martinet – hiperbola okaże się jednym 

z powracających w wyobrażeniach Włoch środków retorycznych, w które obfi tuje czerpiąca z tradycji 
antycznej literatura europejska XVI i XVII wieku, por. M.M. Martinet, Le voyage d’ Italie dans les littératures 
européennes, Paris, PUF, 1996, s. 29–37.
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Italia jako locus amoenus 

W myśl założeń nawiązującego do Prac i dni Hezjoda „poematu rolniczego” Italia 
jest przede wszystkim przestrzenią natury, natury triumfującej, która – zgodnie z mitem 
Arkadii – wyłamuje się nawet spod władzy czasu wyznaczanego rytmem pór roku:

Hic ver adsiduum atque alienis mensibus aestas 
bis gravidae pecudes, bis pomis utilis arbos.

[Tu nieustanna wiosna, w zimowych lato miesiącach;
Owce dwakroć brzemienne, dwukrotnie sad owocuje].

Powodowana sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi płodność obejmuje 
zarówno świat roślin, jak i zwierząt, które nie tylko są dorodne, lecz również nie 
zakłócają równowagi estetycznej terytorium: „białe trzody”, „rosłe buhaje” i „rumaki 
bojowe” stanowią harmonijny element krajobrazu. Ten wątek będzie powracać nie 
tylko w poźniejszych relacjach z podróży do Włoch, lecz także w italotematycz-
nym malarstwie pejzażowym, ze szczególnym uwzględnieniem Salvatora Rosy 
i Claude’ a Lorraine’ a. W wizji Wergilego z łagodnością klimatu Italii koresponduje 
łagodność fauny i fl ory. Jej synonimem jest brak groźnych zwierząt, których ucie-
leśnieniem są lwy, tygrysy i jadowite węże, i niebezpiecznych roślin, uosobionych 
w postaci tojadu (aconitum). Kreowana w ten sposób Italia zyskuje typowe cechy 
locus amoenus16, miejsca rozkosznego, które stanowi gwarancję szczęścia dla tych, 
którzy mogą w nim przebywać. O ile tradycyjne locus amoenus było to „piękne 
i ocienione miejsce naturalnie położone”, w którym znajdowało się co najmniej 
„jedno drzewo (albo kilka drzew), łączka oraz źródło i strumień”, z ewentualnym 
dodatkiem ptasiego śpiewu i kwiatów17, o tyle w pochwale Wergiliusza dochodzi do 
zwielokrotnienia komponetów przestrzeni determinujących przyjazność (amabili-
tas) scenerii. Specyfi czna jest jednak wartość temporalna Italii: w przeciwieństwie 
do krótkotrwałej rzeczywistości locus amoenus, jest to przestrzeń nieprzemijająca 
w czasie. Zanegowanie w opowieści heroicznego mitu założycielskiego oraz wyłą-
czenie terytorium z wyznaczanego porami roku porządku kosmicznego umożliwia 
przedstawienie Italii jako bytu istniejącego poza czasem. Pozaczasowe wydają 
się także inne składniki wergiliańskiego krajobrazu, które w późniejszej tradycji 
italopisarskiej staną się składnikami stereotypowej wizji Włoch. Należą do nich 
komponenty przyrodnicze, jak rzeki, jeziora, morza, skały i zasoby naturalne 
ukryte pod ziemią, oraz kulturowe, jak miasta, warownie, porty i groble, których 
przyczyna i moment powstania nie stanowią przedmiotu zainteresowania narratora. 
Wiadomo jedynie, że są kunsztownym dziełem człowieka. Jako niezmienny element 

16 Zgodnie z defi nicją Ernsta Roberta Curtiusa, przedstawienie takiego miejsca stanowiło jeden 
z podstawowych motywów opisu przyrody od epoki Cesarstwa po XVI wiek. Por. E.R. Curtius, Literatura 
europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. i oprac. A. Borowski, Kraków, Universitas, 2005, s. 202.

17 Szerzej na temat tego toposu zob. E.R. Curtius, op.cit., s. 191–209.
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pejzażu wydają się bardziej związane z naturą niż ludzką aktywnością. Harmonijne 
współistnienie przyrody i ludzkich siedlisk okazuje się naturalną konsekwencją od-
działywania terytorium. Zgodnie z geopolityczną teorią Wergiliusza (bliską w tym 
miejscu nowożytnym przekonaniom o związku klimatu i położenia geografi cznego 
z cechami osobowości bytujących tam istot, uwierzytelnianym, między innymi, 
autorytetem Monteskiusza dywagującego O prawach w ich związku z naturą klimatu 
i O dumie i próżności narodów18) to „ziemia” stanowi o wartości zamieszkującego ją 
ludu, determinuje charakter kolejnych pokoleń „walecznych mężów” (haec genus 
acre virum), zmagających się również ze zwyczajnym ubóstwem. To nie wybitne 
jednostki i godne rody stworzyły Italię, to Italia okazuje się źródłem wielkości, 
w której uczestniczy także młody cezar, Oktawian August (Gajusz Oktawiusz), 
a do której opiewania zobowiązany jest również z tej ziemi wywodzący się poeta.

Czy kilkadziesiąt wersów stanowiących zaledwie ułamek obszernego utworu 
epickiego mogło zadecydować o sposobie postrzegania Włoch przez całe stulecia? 
Odpowiedź na tak postawione pytanie jest, rzecz jasna, niemożliwa. Wergiliusz 
nie jest jedynym autorem starożytnym, który podejmuje ten wątek. W De rustica 
Warron przyrównuje Italię do ogrodu19 i chwaląc hodowane tam gatunki winorośli, 
zadaje retoryczne pytanie: Non arboribus consita Italia, ut tota pomarium videatur?20 
Pejzaże, które można by odczytywać jako włoskie, powracają w poezji Katullusa, 
Juvenalisa, Horacego, Tibullusa i Owidiusza21. Mit „pięknej Italii”, zakorzeniony 
w literaturze i kulturze europejskiej równie silnie jak mit Włoch jako „ziemi 
umarłych”22, stanowi jeden z podstawowych nurtów italianizmu. 

Inscenizacyjne sztafaże

Echa wizji zawartej w II księdze Georgik pobrzmiewają zarówno w Pieśni Mignon, 
jak i w całym nowożytnym italopisarstwie, niezależnie od tego, czy sięga ono po 
epickie, czy po liryczne formy ekspresji. W Kennst du das Land przestrzeń kreowa-
na jest wyłącznie ze skojarzeń krajobrazowych – pojawia się tu bujna i egzotyczna 

18 Por. Ch.L. Montesquieu, O duchu praw, przeł. T. Boy-Żeleński, Warszawa, Ossolineum–De Agostini, 
2002, s. 243–256; 321 i n. Zob. też: M. Brahmer, Włochy w literaturze francuskiej okresu romantycznego, cz. I, 
Kraków, Nakładem PAU, Skład Główny Gebethnera i Wolfa, 1930, s. 39; O. Płaszczewska, Cienie Południa 
i blaski Północy, czyli o literaturze i geografi i, [w:] Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości, red. M. Cieśla-
-Korytowska, M. Sokalska, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 247–263.

19 Zresztą to porównanie stanowi, zdaniem Giovanniego Dotolego, jedną z podstawowych metafor 
wykorzystywanych w charakterystykach Włoch, zob. G. Dotoli, Jardin d’ Italie. Voyageurs français à la 
découverte de l’ art de vivre, Paris, Honoré Champion, 2008.

20 Marcus Terentius Varro, De re rustica, red. W.D. Hooper, H.B. Ash, London, Loeb Classical Library, 
1934, I, 6; http://penelope.uchicago.edu/Th ayer/L/Roman/Texts/Varro/de_Re_Rustica/1*.html (dostęp: 
9 listopada 2012).

21 Szerzej na ten temat zob. G. Highet, op.cit.
22 Na ten temat zob. M. Brahmer, op.cit., s. 7–34; O. Płaszczewska, Wizja Włoch..., s. 258–269.
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(z perspektywy przybysza z Północy) roślinność, wzniosły i malowniczy pejzaż 
górski, wartkie wody, jak również monumentalne budowle. Są to zatem fragmen-
ty scenografi i, ewokowane również przez Wergilego, nie tylko w funkcji sztafażu 
inscenizacyjnego23. Pojawią się one również w innych tekstach. Przykładowo, jak 
stwierdza w liście do kuzynki Eliza z Branickich Krasińska:

Nie wiem, ale w Italii nawet rozruchy mają w sobie coś artystycznego, malowniczego, poetycznego, 
a ponadto są mniej niebezpieczne. W grupach, które teraz wciąż ciągną ulicami głównych miast 
włoskich, czuje się zawsze coś z widowiska operowego [...]. Ale wracając do Włoch, nie mów 
zbyt wiele złego o tym kraju. To prawda, że jest daleko. Jest zaniedbany, pełno tam ruin, wszystko 
jest stare, niewygodne, wciąż czegoś brakuje, za to jest piękny, pełno tam chwalebnej przeszłości, 
a może i pięknej przyszłości, nawet samotność w tym kraju wypełniona jest wspomnieniami 
i myślami, wszystko tam jest wypełnione, wielkie rzeczy czuje się w powietrzu, oddycha się 
nimi, na każdym kroku, spotyka się piękno, tak jak gdzie indziej przeciętność, arcydzieła sztuki 
niczym niezliczeni przyjaciele otaczają bez przerwy człowieka, a nawet tamtejsza przyroda jest 
słodkim arcydziełem Boga!...24

Przytoczona wypowiedź ma charakter refl eksji prywatnej, sytuuje się w sferze 
dokumentu z epoki, nie zaś literatury pięknej, jednak świadczy o tym, jak głęboko 
w świadomość odbiorców zapada literacki stereotyp. U wytrawnej czytelniczki, jaką 
jest żona Zygmunta Krasińskiego25, zwrócenie uwagi na teatralność scen ulicznych 
może być echem lektury Italienische Reise Goethego26. W obrazach pojawiających 
się w drugiej części listu powracają obiegowe wątki – powszechnego piękna, ob-
cowania z kunsztownymi dziełami człowieka, wyjątkowości natury postrzeganej 
jako stworzona przez Boga. Z pewnością nie są to bezpośrednie aluzje do poematu 
Wergiliusza, stanowią jednak odzwierciedlenie mitu Italii, utrwalonego w piśmien-
nictwie europejskim również za sprawą Georgik. 

Reminiscencje Wergiliańskiego mitu 
w nowożytnym italopisarstwie

Paradoksalnie, jeden z piękniejszych opisów Włoch, jakimi może pochwalić 
się literatura europejska, stanowi fragment programowego, napisanego na zlecenie 
poematu poświęconego uprawie roli. Zaskakuje zarówno artystyczny kształt tego 

23 Por. E.R. Curtius, op.cit., s. 202.
24 E. Krasińska, List 435 [do Aleksandry Potockiej, 16 lipca 1848], [w:] Świadek epoki. Listy Elizy 

z Branickich Krasińskiej z lat 1835–1876, red. Z. Sudolski, przeł. U. Sudolska, t. 2, Warszawa, Wydawnictwo 
Ancher, 1996, s. 26–27.

25 Na ten temat szerzej zob. O. Płaszczewska, „Najlepiej jest być sobą”. Doświadczenia czytelnicze 
Elizy Krasińskiej, [w:] Krasiński po wielokroć, red. M. Sokalska, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 2012, s. 217–242.

26 Stanowiącej „wzorzec i punkt odniesienia dla niemal wszystkich późniejszych pisarzy [...]” – dodać 
należy nie tylko niemieckojęzycznych, por. M. Jakubow, op.cit., s. 203–204.
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opisu, jak jego zwięzłość oraz „kompletność”27 przedstawienia sfer wartości przy-
pisywanych Italii. Należą do nich, kolejno, wzmiankowane już walory naturalne 
(żyzność upraw i płodność zwierząt, zasoby minerałów, malowniczość pejzaży 
górskich i nadmorskich), zabytki (użytkowe, jak miasta i porty, oraz militarne, jak 
warownie), dzieje i wybitnych przedstawicieli ludu (Mariusza, Scypiona, plemion 
oraz wielkich rodów cezarów i patrycjuszy) zasiedlającego to wyjątkowe – bo przez 
bogów uprzywilejowane darem wiecznej odnawialności28 – terytorium. Podobnie 
jak w Kennst du das Land Goethego i korespondencji Elizy Krasińskiej, w no-
wożytnych opisach Włoch pierwiastek malowniczości zazwyczaj dominuje nad 
kwestią użyteczności ziemi, jej przydatności dla człowieka. Powraca w nich także 
motyw obfi tości urodzaju, piękna natury harmonijnie współistniejącej z dziełami 
architektury. Wątki historyczne są zwykle interpretowane w szerszym kontekście 
fi lozofi i dziejów29 i dlatego powiązane raczej z wizją upadających potęg, takich jak 
rzymskie imperium lub Serenissima Rzeczpospolita Wenecka, nie zaś na płaszczyźnie 
opisu locus amoenus, powielającego zakodowany w późnoantycznych ćwiczeniach 
retorycznych wzorzec30. Nawet bowiem w refl eksjach, w których występuje nuta 
krytycyzmu wobec poznawanej przestrzeni, obraz Italii ulega podobnej idealizacji, 
jaka dokonała się w Georgikach, czyniąc z tego terytorium przestrzeń arkadyjską.

Summary

Laus Italiae. Some remarks on an ancient source of nineteenth-century 
Italianism

Th e purpose of this essay is to examine the eventual infl uence of some pat-
terns of thought that originated in ancient literature on modern Italianism (the 
universal phenomenon of fascination for Italy expressed in culture and literature). 
First, a signifi cant passage from the second book of Virgil’ s Georgics (II,136–176) 
is analysed in the context of nineteenth-century travelogues and descriptions of 
Apennine Peninsula as a possible source of the myth of peaceful and charming Italy, 

27 Wersy 136–176 na tle całego poematu wyróżniają się jako całostka odrębna zarówno pod względem 
stylistyki, jak i treści. Jak podkreśla Michael C.J. Putnam, dokonuje się tutaj gwałtowny zwrot od tekstu 
dydaktycznego na temat uprawy roli, do hymnic litany of attributes in land and people which lured the 
teacher-poet to write [„hymnicznej litanii przymotów ziemi i ludzi, które przywiodły nauczyciela-poetę 
do pisania”, przeł. O.P.], po której następuje „techniczna” refl eksja poświęcona gatunkom gruntu, por. 
M.C.J. Putnam, op.cit., s. 139–140.

28 Por. ibidem, s. 140.
29 Takiej perspektywy nie wyklucza Wergiliusz, którego wizja rolnika zamykająca pieśń II Georgik 

(w. 458–541) sugeruje możliwość pozytywnego lub negatywnego rozwoju losów Italii, por. M.C.J. Putnam, 
op.cit., s. 151.

30 Por. E.R. Curtius, op.cit., s. 192.
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which is one of the most frequent stereotypes in modern literature. Furthermore, 
the Mignon’ s Song by J.W. Goethe and a letter by Polish countess, Eliza Krasińska, 
exemplify the way in which modern texts praising Italy associate ancient ideas, 
identifi able with such components of Virgil’ s vision as the lack of heroic element 
in the Italian “founding myth”, the idealisation of the Italian landscape and praise 
of the agricultural values of its soil. 

Keywords: Italy in modern literature, Italianism, antiquity, Virgil, Georgics, travel 
writing, Italianate fashion and classical tradition, myth of Italy in modern culture, 
Goethe and Italy, comparative literature.




