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Krasiński i George Sand

Stosunek Zygmunta Krasińskiego do George Sand można rozpatrywać 
na wielu poziomach – począwszy od sfery personalnej, przez świadec-
twa lektury jej utworów, aż po poziom konfrontacji ideologicznych i ar-
tystycznych. 

Jako osobowość i postać życia towarzyskiego i społecznego Sand 
budziła u Krasińskiego wiele zastrzeżeń, natury głównie obyczajowej, 
z którymi ściśle wiązał się sprzeciw wobec głoszonych przez nią po-
glądów. Reprezentowała w jego oczach nie tylko zepsucie moralne (na-
zywał ją wprost „rozpustnicą obrzydliwą”1), lecz także upadek kultury 
literackiej epoki; była uosobieniem nagannej postawy artysty, który 
schlebia ulotnym, populistycznym nastrojom, idzie za nośnymi, płyt-
kimi hasłami. Toteż, na przykład, przestrzegając Delfi nę Potocką przed 
zepsuciem moralnym Paryża i przekazując jej plotki krążące na temat 
Aleksandra Dumasa, Krasiński pisał: 

Oto masz typ wieku i literatury, oto typ paryskiego bruku. [...] To samo i Eugene 
Sue, który już teraz z rozpusty władze umysłowe potracił i przestać będzie musiał 
pisać. Dodajmy Sandową! Cóż to za fi gury! Cóż to za Sodoma ten Paryż!2 

1 W rozmowie z Mickiewiczem, którą tak relacjonował w liście do Delfi ny z 20–21 lutego 
1848: O Sandowej się zgadało. Ja mówię: „Wszystko zanegowała, jest tylko krytyką samą 
i burzeniem. Lecz iskry Bożej, żywota harmonizującego i stawiającego coś na miejscu gruzów 
poczynionych nie ma!” – „Wielki duch – powiada on – ale nie umie tak żyć, jak pisze.” – „O tak 
– odpowiadam – wszędzie w pismach ideał miłości stawia, a sama rozpustnicą obrzydliwą; 
cyt. za: Z. Krasiński, Listy do Delfi ny Potockiej, oprac. i wstęp Z. Sudolski, Warszawa 
1975, t. 3, s. 681. Wszystkie listy do Potockiej przytaczam za tym wydaniem, podając 
oprócz daty listu numer tomu i strony.
2 List do Delfi ny z 6 października 1846, t. 3, s. 117. Wspominając o rozpadzie związku 
Chopina z Sand, stwierdzał: Biedny Chopin. Wosk się dotknął ognia spod ziemi, ognia z piekieł 
i stopniał. Wszyscy, co się jej tylko dotknęli, skończyli na przekleństwie. To Don Juan w spódnicy 



Iwona Puchalska

~  24  ~

Zarazem jednak był pilnym i chętnym czytelnikiem powieści Sand. 
Trudno było, co prawda, uniknąć konfrontacji z nimi w środowisku, 
w którym pisarka święciła triumfy, z komentarzy Krasińskiego wynika 
jednak wyraźnie, że zainteresowanie jej twórczością nie było podykto-
wane tylko chęcią bycia na bieżąco z nowinkami literackimi, lecz także 
szczerą fascynacją. Sand jako kobieta była antyideałem Krasińskiego, 
jako artystka jednak – zjawiskiem intrygującym i pobudzającym intelek-
tualnie, choćby przez to, że drażniącym. Szczególnie charakterystycz-
nym świadectwem jest pod tym względem fragment listu do Konstan-
tego Gaszyńskiego, pisanego z Freiburga 19 października 1839 roku:

Winszuję ci zapoznania się z panią Sand. Jest to pisarz pierwszy co do stylu dziś 
i co do odwagi artystycznej we Francji, ale od jakiegoś czasu, moim zdaniem, słab-
nący. Koniecznie jej się zachciało być fi lozofem niemieckim; Francuzom to się nie 
udaje, a tym bardziej kobiecie, choćby się tysiąc razy po męsku przebrała. Ducha 
męsko stworzonego potrzeba na to, by wytrzymał samotność nadziemskich pusty-
ni. W tych pustyniach duch niewieści musi koniecznie zawsze wrócić do oasis poezji. 
Poezja musi być fi lozofi czną, ale nie powinna o tym sama wiedzieć: to tylko stąd wy-
nikać powinno, że każdej wielkiej fi lozofi i, równie jak poezji, równie jak każdej wiel-
kiej rzeczy p ra w d a  taż sama, duch boski jeden i ten sam jest podstawą i rodzicem, 
lecz p o e z j ą  mieć za narzędzie fi lozofi i równa się alegorii, czyli n i e p o e z j i, czyli 
g r o c h o w i  z  k a p u s t ą. Nieszczęściem pani Sand wpadła trochę teraz w groch 
i kapustę. Nigdym także nie wierzył rozsiewanym o niej obrzydliwościom i to mnie 
mocno pocieszyło, kiedyś to samo zdanie mi ogłosił3.

Deklaracja niewiary w plotki krążące o George Sand wydaje się dziw-
na w kontekście innych wypowiedzi Krasińskiego, należy jednak wziąć 
pod uwagę okoliczności, w jakich powstał ten list – Konstanty Gaszyń-
ski prawdopodobnie starał się wówczas, przez pośrednictwo Fryderyka 
Chopina, o znajomość z Sand, licząc na to, że pomoże mu ona w publi-
kacji jego przekładu Anhellego4, toteż niezręcznie byłoby postponować 
osobę, o której przychylność tak intensywnie zabiegał. Wyrazisty jest 
natomiast komplement otwierający tę charakterystykę: Jest to pisarz 

(list do Delfi ny z 3–4 lutego 1848, t. 3, s. 635). W innym miejscu, przestrzegając kochankę 
przed kontaktami z „artystami paryskimi”, w tym z ludźmi otoczenia Chopina, zauważał, 
że prawdopodobnie są to znajomości z epoki związku kompozytora z George Sand, co było 
jednoznacznie deprecjonujące (list z 29–30 stycznia 1848, t. 3, s. 618).
3 Z. Krasiński, Listy do Konstantego Gaszyńskiego, oprac. Z. Sudolski, Warszawa 1971, 
s. 203–204.
4 Ibidem, s. 206, przyp. 12 (komentarz Z. Sudolskiego).
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pierwszy co do stylu dziś i co do odwagi artystycznej we Francji, ale od jakie-
goś czasu [...] słabnący. Jaki korpus utworów mogła obejmować ta diag-
noza z 1839 roku? – spośród utworów podziwianych prawdopodobnie 
przede wszystkim Lélię (1833) oraz Lettres d’un voyageur (1837), teksty 
powstałe z podobnych inspiracji i zawierające wiele wspólnych wąt-
ków5. Widząc w postaci Lélii ewidentne alter ego samej Sand, Krasiń-
ski kilkakrotnie posługiwał się tym imieniem w korespondencji jako 
pseudonimem pisarki; co znaczące, przede wszystkim wówczas, gdy 
pisał o niej z sympatią, natomiast w wypowiedziach niechętnych uży-
wał pseudonimu Sand czy też jego „sfeminizowanej” formy – Sandowa, 
rozdzielając w ten sposób niejako stronę psychologiczną i poetycką jej 
twórczości, którą cenił, od treści politycznych i fi lozofi cznych, których 
nie aprobował.

Jeszcze wyżej niż Lélię stawiał Lettres d’un voyageur (Listy podróżne-
go), które wzbudziły jego ogromny entuzjazm; wkrótce po ich publika-
cji pisał do Henry’ego Reeve’a (25 września 1837): 

Czyś czytał „Lettres d’un voyageur” George Sand? Jeśli nie, pędź na złamanie kar-
ku, kup je i przeczytaj! To lord Byron wyidealizowany kobiecymi nerwami6. Nie 
znam nic piękniejszego w literaturze francuskiej. Na każdej stronicy czujesz roz-
pacz, a przecież powiedziałbyś, że to woń róż. To w sposób najbardziej artystyczny 
skomponowane dzieło naszych czasów, choć przecie nie dramat. [...] A ilekroć ma-
luje ci swoje serce samotne i zdruzgotane, serce tak mężne, a tak przy tym zbolałe, 
cierpiące, rozdarte, musisz zgodzić się na nią taką, jaką jest, i błogosławić jej błędy, 
skoro zrodziły tak wzniosłą skruchę7.

Wydaje się, że owa „skrucha” była głównie subiektywnym wraże-
niem czytelniczym, zrodzonym z konfuzji niemoralnego prowadzenia 
się autorki i przejmującego, intymistycznego tonu jej prozy, nie zmie-
nia to jednak faktu, że Krasiński także po latach stawiał Listy podróż-
nego wysoko – jeszcze w 1842 roku wspominał w liście do Delfi ny, że 
wrażenie, jakie na nim wywarły, nie osłabło: żywo stoją mi w pamięci, 

5 Na temat okoliczności powstania obu tekstów i ich (zwłaszcza biografi cznych) uwa-
runkowań zob. N. Harkness, Les Lettres d’un voyageur. Entre fi ction et autobiographie, entre 
quête et apprentissage, „Recherches & Travaux” 2007, nr 70, s. 95–104; artykuł dostępny 
na stronie http://recherchestravaux.revues.org/index187.html [dostęp: 5 kwietnia 2012].
6 Do George’a Byrona porównywał Krasiński George Sand ponownie w liście do Delfi ny 
z 18 marca 1840 – tym razem dostrzegł wspólną im siłę w zmaganiu ze światem. 
7 Z. Krasiński, Listy do Henryka Reeve, oprac. i wstęp P. Hertz, Warszawa 1980, t. 2, 
s. 283 (oryginał franc. s. 283–284). 
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pamiętam wszystko – pisał, chociaż podchodził do nich już bardziej 
krytycznie, tym razem zestawiając je z tekstami Rousseau (pani Sand 
powinna być żoną Rousseau, ta sama wzniosłość połączona z tą samą twar-
dością, nawet grubiaństwem czasami8). 

Co interesujące, przy całym konserwatyzmie swoich poglądów, Kra-
siński, wyczulony na kobiecą wrażliwość i intymizujące fabuły Sand, 
skłonny był również zaakceptować tak kontrowersyjny dla wielu tekst 
jak Indiana (1832):

W „Indianie” jest wielka prawda – rzadki na tym świecie mężczyzna, który by nie 
miał do wyrzucenia sobie, że był nikczemnym, że kłamał, łudził, obiecywał, nie do-
trzymywał słowa, jednym słowem, że zwodził najłatwiejsze do zwiedzenia stwo-
rzenie – kobietę! a potem jemu uszło, lecz ona, zwiedziona, nieszczęśliwa, opusz-
czona, poszła na języki ludzkie, dobrą sławę straciła, życie jej całe powlokło się 
zgryzotą i wstydem. [...] Niech kto sobie sądzi, jak chce, ale ja co do tego odpowiem 
pani Sand: „Amen”9. 

Do cenionych przez Krasińskiego utworów Sand należy dorzucić 
także powieść Leone Leoni (1835), do której również po latach powracał 
z zapałem: [...] otworzyłem tom jeden wielkiej edycji Georges’a, padłem na 
Leoni i przeczytałem od deski do deski. Nigdzie bardziej sztukmistrzynią 
się nie pokazała10 – wspominał w 1844 roku. Natomiast utwór będący 
świadectwem, że, jak pisał Gaszyńskiemu, pióro Sand ostatnio „słab-
nie”, to być może Spiridion opublikowany pół roku wcześniej, w lutym 
1839 roku, on bowiem spośród wydanych w tym okresie opowieści naj-
bardziej mógłby nasuwać przypuszczenie, że pisarce się zachciało być 
fi lozofem niemieckim11. Takim tekstem fi lozofi czno-metafi zycznym była 

8 List do Delfi ny z 2 stycznia 1842, t. 1, s. 460.
9 List do A. Potockiego z 17 grudnia 1838, cyt za: Z. Krasiński, Listy do różnych adresa-
tów, oprac. i wstęp Z. Sudolski, Warszawa 1991, t. 1, s. 389. Pisząc do ojca o wrażeniach 
z lektury Sand i zwracając uwagę na feministyczną wymowę jej powieści, Krasiński nie 
mógł naturalnie wyrazić swojego podziwu w sposób tak bezpośredni jak wobec przyja-
ciół i opisywał jej utwory dyplomatycznie, uznając je za niebezpieczne ze względu na to, 
co współcześnie określamy pojęciem podwójnego kodowania – przyznawał mianowicie 
pisarce „gienialność” i „rozumność”, dodając jednak, że: Większa część czytelników nie 
pojmuje jej ogólnych myśli, tylko szczegóły widzi i z tych szczegółów szkaradne skutki wynik-
nąć mogą dla głów młodych i miękkich jak wosk, które ją czytać będą (list do ojca z 13 lipca 
1836, ibidem, s. 64). 
10 List do Delfi ny z 26–27 marca 1844, t. 2, s. 373. 
11 Nie mamy pewności, że Krasiński Spiridiona już wówczas znał, bowiem – co zauważał 
już dawno Kleiner – pierwsza epistolografi czna wzmianka o powieści pojawia się dopie-
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wprawdzie również druga wersja Lélii, wydana we wrześniu 1839 roku, 
jednak Krasiński, pisząc cytowany list do Gaszyńskiego niespełna mie-
siąc później, mógł jej jeszcze nie znać – być może zresztą nie sięgał po 
nią, nie spodziewając się, jak znacznie nowe wydanie powieści różni się 
od pierwodruku12. 

Teksty te, zdaniem samej Sand, były dużym wyzwaniem wobec 
oczekiwań publiczności przyzwyczajonej do fabuł romansowych13 
– i reakcja Krasińskiego świadczy, że przewidywania autorki okazały 
się słuszne. Ale poeta potraktował jej „fi lozofujące” powieści dość ob-
cesowo chyba nie tylko dlatego, że go znudziły, lecz także dlatego, że 
doceniając zmysł pisarski Sand, uważał ją zarazem za zasadniczo nie-
zdolną do wartościowej, pogłębionej, systematycznej refl eksji. W tym 
duchu wyśmiewał nawet niektóre elementy tak skądinąd podziwianych 
Listów podróżnego, przy czym w tej krytyce znalazła się Sand w nie naj-
gorszym towarzystwie: 

[...] zdania jej fi lozofi czne tyle warte, co Liszta lub Lichnowskiego. Przysłowie jest 
łacińskie: ne sutor ultra crepidam – szewc niech wyżej buta nie rozumuje, to bym jej 
posłał jako krytyczny rozbiór jej zdań o fi lozofi i14. 

Niespełna rok później polecał jednak lekturę Spiridiona Adamowi 
Potockiemu:

Proszę cię, przeczytaj na pamiątkę moją „Spirydiona” pani Sand. Tam są szerokie, 
wielmożne myśli i przeczucia, błąd jedyny to nienawiść do przeszłości, bo przy-
szłość, choć różna od matki swojej, nigdy nie przestaje być córką jej i winna matce 
miłość i poszanowanie15.

ro w liście do A. Potockiego z czerwca 1840, jest to jednak nader prawdopodobne, biorąc 
pod uwagę, że poeta zazwyczaj bardzo szybko sięgał po nowe powieści Sand.
12 Spirydiona i „nową” Lélię można traktować wręcz jako rodzaj dylogii, nie tylko ze 
względu na podobieństwo wyrażonych w nich idei, lecz także paralelizm wątków fa-
bularnych. Tak postrzegali je już pierwsi czytelnicy, m.in. G. Planche, który w recenzji 
publikowanej w „Revue des Deux Mondes” 15 września 1839 stwierdzał, że Spiridion 
jest „uzupełnieniem” Lélii. Współcześnie ów paralelizm analizowała I. Hoog Naginski, 
pisząc o nich jako o „dwóch powieściach metafi zycznych” (I. Hoog Naginski, rozdział 
Deux romans métaphysiques: Spiridion et la Lélia de 1839, w: eadem, George Sand. L’écriture 
ou la vie, Honnoré Champion, Paris 1999).
13 Zob. J. Barry, Żywot jawnogrzesznicy, tłum. I. Szymańska, Warszawa 1996, s. 315–316.
14 List do Delfi ny z 2 stycznia 1842, t. 1, s. 460.
15 List z 19 czerwca 1840, cyt. za: Z. Krasiński, Listy do różnych adresatów, t. 1, s. 405.
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Nieufność Krasińskiego wobec możliwości fi lozofi cznych Sand – jak 
można sądzić – wynika z tego, że konkluzje, do jakich dochodziła, wy-
dawały mu się nie do przyjęcia. W takim duchu pisał już wcześniej do 
Potockiego: 

Pani Sand niezawodnie jedna z pisarzy francuskich ma w duszy coś zbliżającego 
się do geniuszu. Nie wszystkie jej dzieła równe, w niektórych buntuje się przeciwko 
Bogu, w drugich przeciwko ludziom – pierwsze spal, ale drugie ja bym przycisnął 
do serca16.

Z epistolografi cznych wzmianek Krasińskiego na temat utworów 
Sand pochodzących z lat trzydziestych i początku lat czterdziestych 
można więc wywnioskować, że doceniał w jej tekstach przede wszyst-
kim odwagę artystyczną i styl, a także sprawność w malowaniu cha-
rakterów postaci i napięć międzyludzkich; implant fi lozofi czny czy 
refl eksyjny uznawał zaś za bezwartościowy, więcej nawet – groźny, bo 
odciągający tę fascynującą go artystkę od ożywczej „oasis poezji”. I tu 
pojawia się drugi interesujący element: Krasiński, przechodząc w liście 
do Gaszyńskiego od bezpośredniej charakterystyki pisarstwa Sand do 
rozważań ogólniejszych na temat relacji fi lozofi i i poezji, określił twór-
czość francuskiej p o w i e ś c i o p i s a r k i  mianem poezji. Czy to jedynie 
przeoczenie, będące wynikiem zwrotu autorefl eksyjnego w tej partii li-
stu? Raczej nie, gdyż także w innych listach Krasiński pisał o Sand jako 
o poetce; prawdopodobnie mamy tu więc do czynienia z użyciem poję-
cia poezji jako synekdochy fantazji, imaginacji, swobody i niezależności 
wyobraźni – tego wszystkiego, co sprzeciwia się czynieniu z niej narzę-
dzia fi lozofi i i trywializującej alegoryzacji. Znaczące jest również to, że 
charakterystyka jej pisarstwa, a zwłaszcza próba określenia prawidło-
wego sposobu współistnienia fi lozofi i i poezji w twórczości artystycz-
nej, prowadzi Krasińskiego bezpośrednio do refl eksji autotematycznej, 
wyrażającej postawę opisywaną już przed laty przez Marię Janion jako 
pochodną Schellingiańskiego modelu „poety fi lozofującego”, dla które-
go prymarną rolę w poznawaniu świata odgrywają intuicja artystyczna 
i aktywność estetyczna, a nie dyscyplina systemu spekulatywnego17. 

16 List z 17 grudnia 1838, ibidem, s. 389.
17 M. Janion, Krasiński a Hegel, w: eadem, Romantyzm. Studia o ideach i stylu, Warszawa 
1969, s. 126–130. Por. artykuł A. Waśki w niniejszym tomie.
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Podejmująca próby fi lozofi czne George Sand została w ten sposób 
przez Krasińskiego usytuowana na antypodach jego własnej postawy 
artystycznej i światopoglądowej – ale nie pozostała tam na zawsze, 
bowiem zapowiedź poety, że duch niewieści musi koniecznie zawsze wró-
cić do oasis poezji, sprawdziła się mniej więcej trzy lata później, kiedy 
Sand napisała Consuelo – utwór, który uwiódł Krasińskiego. I to uwiódł 
w sposób mogący świadczyć o tym, że Sand osiągnęła wreszcie tak 
pożądaną przez niego nieświadomą syntezę poezji i fi lozofi i, ożywia-
nych wspólnym duchem. Polski poeta nie tylko ujrzał w jednym z jej 
bohaterów własne alter ego, lecz także dostrzegł w jej narracji ilustrację 
własnej koncepcji duchowego rozwoju. Consuelo stała się dlań rodzajem 
zwierciadła, w którym się chętnie i pod różnymi kątami przeglądał. 

Pierwsze wrażenia z tej lektury pojawiają się w listach do Delfi ny 
i Augusta Cieszkowskiego, datowanych na ten sam dzień, 29 paździer-
nika 1843 roku, przy czym charakterystyczna dla korespondencji Kra-
sińskiego różnica w sposobie oświetlania tych samych zjawisk i wrażeń 
w zależności od osoby adresata jest w tym wypadku szczególnie po-
uczająca. 

W listach do kochanki utożsamienie z Albertem stało się przede 
wszystkim elementem strategii autokreacyjnej: Wziąłem Consuela na 
drogę – Albert, czy nie czujesz, że ma coś podobnego ze mną! – pisał18, 
w czerwcu następnego roku doprecyzowywał zaś, na czym polega jego 
podobieństwo do Sandowskiego bohatera: 

[...] wiesz, że ja zawsze coś czuję pokrewnego w Albercie z sobą, o tyle naturalnie, 
o ile w śmiertelnym i krewkości pełnym człowieku może być wspólnego z ideałem 
pojętym przez poetę [tu znowu nazywa Sand „poetą” – przyp. I.P.]. Otóż rozważ 
te przedziwnie świętą i czystą duszę Alberta, czyż w niej nie najtkliwsza miłość? 
Czyż w niej jakikolwiek pedantyzm, srogość, zażartość, chudość serca? nie, wszyst-
ko miłosierdziem, pobłażaniem i natchnieniem, nic siekierą ciosanego, rąbanego; 
aniołem jest, a nie katem, duchem wszechstronnym, a nie fanatykiem, a czemuż? 
Bo idea piękna w nim spoczywa!19 

Nie tylko postać Alberta stała się dla Krasińskiego specyfi cznym, 
literackim zwierciadłem – cała relacja powieściowych bohaterów zo-
stała zinterpretowana w kontekście jego związku z Delfi ną. Nawiasem 

18 List do Delfi ny z 29 października 1843, t. 2, s. 119.
19 List do Delfi ny z 22 czerwca 1844, t. 2, s. 476.
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mówiąc, tego typu modelowanie relacji miłosnych według wzorów lite-
rackich nie było specyfi ką tylko ich romansu, lecz zjawiskiem w epoce 
dość częstym. Taką literacką grę miłosną ćwierć wieku wcześniej aran-
żowali na przykład również książę Albert Pruski (Hohenzollern) i pani 
de Récamier. Dla nich punktem odniesienia był romans Oswalda i Ko-
rynny z powieści pani de Staël, a dla utrwalenia tej literacko-miłosnej 
relacji zamówili (w 1819 r.) u barona François de Gérarda obraz przed-
stawiający scenę improwizacji Korynny na Przylądku Miseńskim, na 
którym Oswald otrzymał rysy księcia Alberta, Korynna zaś wykazuje 
wybitne podobieństwo do pani Récamier (choć zarazem miała posia-
dać „upiększone rysy pani de Staël”)20. Ale Krasiński tę grę literackiego 
utożsamienia prowadził również w innych celach – perswazyjnych i, by 
tak rzec, wychowawczych. Powieści Sand – nie tylko Consuelo – były 
dla niego mianowicie źródłem swoistych exemplów, za pomocą których 
starał się wpływać na kochankę – na przykład przestrzegając Delfi nę 
przed pochopnym angażowaniem się w sprawę Mieczysława Potockie-
go, skazanego na zesłanie do Saratowa, przywoływał historię niebacz-
nej Julietty z powieści Leone Leoni21; na tę samą bohaterkę powoływał 
się, sugerując Delfi nie rezerwę wobec zakusów innych adoratorów, ta-
kich jak José Souza-Botelho22. Specyfi czną mutację wątków mistycz-
nych pojawiających się w twórczości Sand stanowi natomiast list do 
Delfi ny, w którym, rozpaczając z powodu konieczności wyjazdu, Kra-
siński prosił:

Przeczytaj w św. Janie, jak żegnając się z uczniami, obiecuje im Parakleta, czyli po-
cieszyciela (po hiszpańsku Consuelo), i mówi: „Gdybym ja nie odszedł, on by przyjść 
nie mógł.” Przeczytaj i rozmarz się nad tym, i westchnij do nieba, powiedz naiwnie 
jak ów Patmos piszący: „I owszem, rychło przyjdź, Panie”, bo to przyjdzie, i w tym 
jedyna nadzieja moja! Niechże i Twoja w tym będzie!23 

20 Reprodukcja obrazu dostępna jest m.in. na stronie Musée des Beaux-Arts de Lyon, gdzie 
jest przechowywany: http://www.mba-lyon.fr/mba/sections/fr/documentation-musee/
juliette-recamier-ar/corinne-au-cap-misen/?&view_zoom=1 [dostęp: 6 kwietnia 2012].
21 List do Delfi ny z 16 lipca 1845, t. 2, s. 679.
22 [...] biedna Julietta, biedna, biedna. Ten pokój w tej gospodzie w Wenecji strasznie mnie 
przypomniał inne rzeczy, w tym samym domu Danieli na Riviera dei Schiavoni, i Tyś była, 
i inny Leone Leoni wdzierał się tam do Ciebie, a teraz imię przemienił, Suza ochrzcił się na 
świeżo, i znów Cię ściga. Strzeż się jego i nie wierz zepsutym do dna, kiedy szlachetnym także 
trudno wierzyć, kiedy mnie tyle razy podejrzewałaś; list z 26–27 marca 1844, t. 2, s. 373. 
23 List z 21 października 1843, t. 2, s. 108.
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Ta szczególna biblijno-powieściowa wykładnia wspólnego losu 
utrwalana była przez Krasińskiego w następnych listach, w których 
zwracał się do Delfi ny „Consuelo moja”, „Consuelo drogi mój!” lub 
„Consuelo najdroższy”24. Ale pojawiające się w cytowanym fragmencie 
na prawach inkrustacji nawiązanie do Consuelo, dość szczególnie łączo-
ne z ideą działania Ducha Świętego i niewątpliwie hiperbolizowane na-
strojem chwili, w sposób o wiele bardziej pogłębiony i systematyczny 
wyłożone zostało w liście do Cieszkowskiego, pisanym w tym samym 
dniu, w którym poeta donosił Delfi nie o pierwszych wrażeniach z lek-
tury tej powieści. Albert został tym razem przedstawiony nie jako alter 
ego Krasińskiego, lecz jako bardziej uniwersalny obraz „nowego czło-
wieka”, stanowiący egzemplifi kację przyszłościowego projektu antro-
pologicznego wykładanego Cieszkowskiemu:

Patrz jak świadomość wiele znaczy w tym względzie. Figura Alberta tym tylko 
żywa i wielka, że ma świadomość realną poprzednich stanów; gdyby to tylko prze-
konanie o nich suche miała, byłaby niczym! Stąpamy wszyscy, rozmaite wdziewa-
jąc obłoki ciał, ku anielskiemu stanowi. Na sądzie ostatecznym ma być każdemu 
opowiedziany los jego, przypomniany byt. Cóż to innego, jeśli nie błyskawica świa-
domości, wstępująca w zmartwychwstające? i już wtedy nastąpi stan wiedny na 
miejscu bezwiednych, ziemskich dotąd. Będziem się przemieniali bez umierania, 
przemianą własną kierując sami w zupełnej zgodzie z wolą Bożą!25

To, że narracja Sand posłużyła Krasińskiemu za przykład w pre-
zentacji koncepcji eschatologicznych oraz antropologicznych (zwłasz-
cza związanych z kwestią pamięci), wydaje się na pierwszy rzut oka 
sprzeczne z jego skrajnie nieufnym stosunkiem do fi lozofi cznego po-
tencjału pisarki. Krasiński znosi jednak tę sprzeczność, de facto podno-
sząc Consuelo do godności sztuki, która, jak postulował w cytowanym 
na początku liście do Gaszyńskiego, jest fi lozofi czna, choć sama o tym 
nie wie26. W takim właśnie duchu odpowiadał na krytyczne uwagi Del-

24 Listy z 31 października 1843 (t. 2, s. 121), z 18 stycznia 1844 (t. 2, s. 254) oraz 
z 28 marca 1844 (t. 2, s. 379).
25 Z. Krasiński, Listy do Augusta Cieszkowskiego, Edwarda Jaroszyńskiego, Bronisława 
Trentowskiego, oprac. i wstęp Z. Sudolski, Warszawa 1988, t. 1, s. 130–131 (list z 29 paź-
dziernika 1843).
26 Sama Sand, wspominając pierwsze spotkanie z Leroux, nie ukrywała, że w drugiej 
połowie lat 30. była dość odległa od rygoryzmu systemów spekulatywnych: Arkana języ-
ka fi lozofi cznego były mi niedostępne i nie pojmowałam, jaką rozpiętość treści mogą zawrzeć 
w sobie słowa; lecz w jego wywodach dostrzegłam logikę Opatrzności i to już było dużo – to był 
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fi ny dotyczące powieści Comtesse de Rudolstadt, będącej kontynuacją 
Consuelo: pierwszy tom jest arcydziełem – pisał i, analizując postać Fritza 
jako przeciwstawienia Alberta, a Consuelo jako uosobienie „kobiecego 
ducha”, łączącego obie te antytetyczne postaci, dodawał: 

Może o tym sama Lelia [znowu określa Sand charakterystycznym pseudoni-
mem – przyp. I.P.] nie wie, ale prawdę obrazu namalowała, a w prawdzie kolorytu 
musi się znaleźć i prawda treści, i rozum idei, i logika świata!27

Podejrzenie, że Sand nieświadomie, dzięki zmysłowi poetyckiemu 
ujmuje w swoich narracjach to, do czego sama być może intelektualnie 
nie dorosła, powtarza się w korespondencji Krasińskiego, stowarzyszo-
ne z najwyższym chyba komplementem, jaki jeden pisarz może złożyć 
drugiemu – z uznaniem, że w sposób doskonały wyraża on jego własne 
myśli. I tak na przykład w kolejnym z listów Krasiński, przytaczając 
fragment z Consuelo, przypominał Delfi nie: 

Ileż to razy, pamiętasz, uniesiony błogo, porwany ciszą okoliczną jakby natchnie-
niem, powtarzałem Ci te same słowa? Pamiętasz? W każdym zakątku, w każdym 
schronieniu, w górach, raz ostatni w klasztorze kartuzów! I zdało mi się gdym je 
czytał w Consuelu wczoraj, że mi je p. Sand wykradła; wie ona, wie, co to dusza, 
co to p t a c t w o  duszy – nie wiem, jak inaczej powiedzieć – ale szkoda, że tak dużo 
scen buff ońskich z kanonikami, hrabiami i aktorkami po arcypięknych i poważnych 
obrazach, których bohaterem ów cudnej godności i zapędu bożego człowiek, Albert, 
rafaelowskim pędzlem odmalowany. Lubią ludzie tę rozmaitość, inaczej skarżyliby 
się na monotonię, trzeba im garkuchni przy pomniku grobowym, by się nie znudzi-
li – a potem i życie tak wygląda, tak się snuje, z nieba uczuć i myśli trzeba spadać 
z pieca na łeb między potoczne fi gle, próżnostki, głupstwa Hoditzów i Teres – w tym 
Szekspir, choć przesadził, mistrzem był28. 

Donosząc kochance, że skończył lekturę Comtesse de Rudolstadt, 
i ganiąc nadmiar – jak to ujmował – „ceremonii” i „ruchu materialnego” 
w powieści, Krasiński dodawał: 

[...] ale wszystko, co Sybilla w natchnieniu o małżeństwie mówi i jego w przyszłości 
dopiero urzeczywistnieniu, jako cudu ciągłego m i ł o ś c i, to jakby z ust mi wyjęła29.

fundament położony na niwie moich rozmyślań (G. Sand, Dzieje mojego życia, tłum. M. Dra-
mińska-Joczowa, Warszawa 1968, s. 308).
27 List z 12–13 marca 1844, t. 2, s. 352.
28 List z 31 października–1 listopada 1843, t. 2, s. 125–126.
29 List z 22 czerwca 1844, t. 2, s. 475–476. Tymi refl eksjami dzielił się Krasiński nie 
tylko z kochanką, lecz także, co intrygujące, z żoną; w liście pisanym z Warszawy 
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Siły oddziaływania pisarstwa George Sand na Krasińskiego dowodzi 
również to, że jej teksty stanowiły dlań pryzmat, przez który postrze-
gał także zjawiska niezwiązane z życiem emocjonalnym – na przykład 
wspominając o lekturze pism Claude’a Louisa de Saint-Martina, defi -
niował go jako jednego z illuminatów 18-go wieku, o których tyle w „Hra-
binie Rudolstadt”30. 

Biorąc pod uwagę te dość rozmaite odniesienia do osoby i pisarstwa 
Sand, można chyba stwierdzić, że w oczach Krasińskiego prezentowała 
się ona jako radykalne ucieleśnienie typu artysty, przez którego płynie 
strumień piękności, ale który sam nie jest pięknością i który sam o tym 
nie wiedząc, dociera przez poezję do prawdy, jeśli tylko unika mielizn 
apriorycznego fi lozofowania. 

Tutaj rysuje się kolejne zagadnienie, związane z empatycznym po-
dejściem Krasińskiego do tekstów Sand: czy i w jakim stopniu inspiro-
wały go one jako artystę, czy i w jaki sposób wpływały na jego własne 
utwory?

W tej dziedzinie świadectw klarownych i bezpośrednich nie mamy 
i skazani jesteśmy na przypuszczenia. Wysuwał je już Juliusz Kleiner, 
zauważając, że koncepcje Joachima z Fiore, leżące, jego zdaniem, u pod-
staw Trzech myśli po Ligenzie, znalazły także wyraz we wcześniejszym 
od nich Spiridionie31. Wskazanie powieści Sand jako jednego z konteks-
tów Legendy przez dłuższy czas przyjmowane było przez badaczy dość 
biernie, lecz ostatnio radykalną krytykę tej propozycji przeprowadził 
Arkadiusz Bagłajewski. Badacz ten uznał uruchomienie kontekstu 
Spiridiona za naczelny przykład zwodniczości przyjętej przez Kleinera 
formuły komparatystyki, której słabość – tropem Głowińskiego – do-
strzegał w tym, że perspektywa porównawcza sprowadza się do usta-

na początku lipca 1844 r. do A. Potockiej Eliza Krasińska relacjonuje te same jego po-
glądy na Consuelo, wraz z zastrzeżeniami: Zygmunt uważa koniec za o wiele słabszy, czuje 
się, że autorka gmatwa się w fi lozofi i, zupełnie się gubi, powtarza, zamiast mówić, natomiast 
zgadza się z jej zdaniem co do instytucji małżeństwa, gdyż sądzi, że jedynie l i t e ra  pozo-
stała tam, gdzie powinien być duch – mówi on, że małżeństwo powinno być koroną miłości, 
a w świecie wszelkie formy małżeństwa są po to, żeby zabić miłość (E. Krasińska, Świa-
dek epoki: listy Elizy z Branickich Krasińskiej z lat 1835–1876, tłum. U. Sudolska, oprac. 
Z. Sudolski, Warszawa 1995, t. 1, s. 233). 
30 List do Delfi ny z 6–7 września 1845, t. 2, s. 726.
31 J. Kleiner, Zygmunt Krasiński. Dzieje myśli, Lwów 1912, t. 1, s. 324–326; por. idem, 
Zygmunt Krasiński, Lublin 1948, s. 73 oraz Zygmunt Krasiński. Studia, oprac. J. Starnaw-
ski, Warszawa 1998, s. 100.
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lenia podobieństw na linii tekst – tekst32. Taka metoda może się okazać, 
zdaniem Bagłajewskiego, przydatna, tylko jeśli relacja tekst – tekst jest 
trafna, a zdarza się, że bywa dość dowolna, na przykład kiedy dla „Trzech 
myśli” szuka się paranteli ze „Spirydionem” George Sand33. W dalszej czę-
ści wywodu Bagłajewski podważał zresztą w ogóle zasadność pozytywi-
stycznego założenia genetycznych uwarunkowań, przyjmującego

[...] mechaniczne „dziedziczenie” problematyki w wyniku lektury i swoisty deter-
minizm czytania, tak jakby zasób lektur musiał bezpośrednio „wpływać” na kry-
stalizację stanowiska. A przecież procesy te zachodzą w o wiele bardziej subtelny 
sposób: nie tylko w przyswajaniu, ale także w znaczącym pomijaniu, odrzucaniu, 
nakładaniu, kapryśnym składaniu rozmaitych elementów34. 

Nie sposób odmówić słuszności temu ostatniemu stwierdzeniu, na-
tomiast można by się zastanowić, czy w przypadku koncepcji Kleinera 
mamy istotnie do czynienia z takim „determinizmem czytania”. Przede 
wszystkim dlatego, że Kleiner nie postrzegał relacji Spiridion – Legen-
da w prostym układzie wpływologicznym tekst contra tekst – zaryso-
wywał raczej pewien horyzont ideowy, widząc w Legendzie realizację 
przewijającego się od Joachima z Fiore przez wiele tekstów – w tym 
między innymi przez tekst George Sand – wątku nadejścia epoki nowe-
go Kościoła, nowej ewangelii, ewangelii Ducha35. W tym konkretnym 
przypadku badacz zastosował więc podejście właściwe raczej historii 
idei niż tekstowej wpływologii, tym bardziej że podkreślał zasadnicze 
różnice dzielące koncepcje Sand od poglądów Krasińskiego (zwłaszcza 
stosunek do katolicyzmu), mając na celu przede wszystkim wskazanie 
„wspólnego źródła”, jakim, jego zdaniem, była dla obu autorów myśl 
Joachima z Fiore36.

32 A. Bagłajewski, Poezja „trzeciej epoki”. O twórczości Zygmunta Krasińskiego w latach 
1836–1843, Lublin 2009, s. 41; por. M. Głowiński, Studium lektury: Słowacki czytany 
przez Kleinera, w: idem, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1977, s. 158.
33 A. Bagłajewski, Poezja „trzeciej epoki”..., s. 41.
34 Ibidem.
35 J. Kleiner, Zygmunt Krasiński. Dzieje myśli, t. 1, s. 323.
36 Najwyraziściej tę koncepcję „wspólnego źródła” sformułował Kleiner w monografi i 
z 1948 roku, w której zarazem poddał Spiridiona najsilniejszej reinterpretacji, pisząc, że 
powieść ta jest przepojona wiarą w nową ewangelię, co nadejdzie po rozsypaniu się kościoła 
papieży w gruzy (s. 73). Takie sformułowanie (zapewne w dużej mierze będące wyni-
kiem lapidarnej poetyki „małej monografi i”) jest wyraźną „kalką” koncepcji wyrażonej 
w Trzech myślach – wydaje się wręcz, że badacz nie tyle śledzi inspiracje Sand w tekście 
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Nie miejsce tu na odtwarzanie historii dyskusji, jaką prowadzono 
na temat źródeł historiozofi cznej koncepcji przedstawionej w Legen-
dzie37 – zwłaszcza że, biorąc pod uwagę stosunek Krasińskiego do spe-
kulatywnych ambicji Sand, traktowanie Spiridiona jako istotnej inspi-
racji myślowej dla tego utworu wydaje się słabo umotywowane. Warto 
natomiast, jak sądzę, zatrzymać się nad kwestią ewentualnego – mniej 
dyskursywnego, a bardziej estetycznego – oddziaływania tej powieści, 
gdyż biorąc pod uwagę przedstawione przed chwilą opinie Krasińskie-
go na temat pisarstwa Sand, materiałem porównywanym powinny 
być nie koncepty fi lozofi czne, a raczej literackie obrazy, konstrukcje 
postaci i przebiegi narracyjne. Charakterystyczne jest zresztą, że po-
dziwiał w tej powieści głównie szerokie, wielmożne myśli i przeczucia38. 
A w Spiridionie znajdujemy kilka elementów należących do tego po-
rządku i dobrze korespondujących z wizjami zawartymi w utworach pi-
sanych przez Krasińskiego po tak zwanym „przełomie fi lozofi cznym”39 
– mimo że głoszona przez Sand koncepcja przemiany dziejów, zakła-
dająca nieuchronność rewolucji, podobnie jak jej negatywny stosunek 
do katolicyzmu (przy afi rmacji „czystych” idei chrześcijańskich) były 
polskiemu poecie z gruntu obce40. Uruchomienie kontekstu Spiridiona 
wydaje się więc uzasadnione nie dla potrzeb precyzyjnej rekonstrukcji 

Krasińskiego, ile czyta Spiridiona przez pryzmat utworu polskiego poety, przez co stawia 
tekst Sand w nieco mylącym świetle.
37 Zob. tekst A. Waśki w niniejszym tomie. 
38 List do A. Potockiego z 19 października 1839, w: Z. Krasiński, Listy do różnych adre-
satów, t. 1, s. 405.
39 Por. M. Janion, Krasiński a Hegel..., s. 126–130.
40 W cytowanym na początku artykułu liście do Gaszyńskiego z 19 października 1839 
roku Krasiński pisał: Co zaś się tycze jej entuzjazmu do Lamennais’go w twierdzeniu upar-
tym „que le catholicisme s’en va”, to tylko na to odpowiem, że Lamennais zgłupiał, a jesz-
cze przeszłego roku, w mojej obecności papież z krużganku Świętego Piotra błogosławił stu 
tysiącom ludzi. Zresztą, wszystko na tej ziemi coraz się dalej rozwija, ale nic nie ginie. Kto 
rozwijanie się za śmierć i zniknięcie bierze, ten niech sobie sprawi okulary, bo znać cierpi na 
oczy (Z. Krasiński, Listy do Konstantego Gaszyńskiego, s. 204). Według M. Janion Kra-
siński w ewolucjonistycznej koncepcji historiozofi cznej z początku lat czterdziestych, 
podobnie jak Cieszkowski w Ojcze nasz, widział w rewolucji zjawisko chorobowe, będące 
wynikiem zahamowania „organicznego postępu” i rodzącego „boleść, której można było 
uniknąć” (M. Janion, Dialektyka historii w polemice między Słowackim a Krasińskim, w: ea-
dem, Romantyzm..., s. 183; por. również eadem, Romantyczna wizja rewolucji, w: eadem, 
Gorączka romantyczna, Warszawa 1975, s. 414 oraz pracę Z. Miedzińskiego, Duchowość 
i czyn. Studium o antyracjonalistycznym poglądzie historiozofi cznym Zygmunta Krasińskie-
go, Jarosław 2002, tu zwłaszcza rozdział Wokół problemu rewolucji, s. 29–34).
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źródeł poetyckiej refl eksji Krasińskiego postrzeganej na kształt syste-
mu, nie dla skrupulatnego rozsnuwania i identyfi kacji nici splatających 
się w obszerny fi lozofi czny kontekst Legendy, lecz jako przesłanka do 
interpretacji poszczególnych elementów jej specyfi cznego, wizyjnego 
świata przedstawionego, pojawiających się w owym świecie postaci 
i ich enigmatycznych motywacji41. W tym celu należy najpierw nieco 
bliżej przyjrzeć się samemu Spiridionowi.

Powieść ta reprezentuje istotne przemiany zachodzące w pisarstwie 
Sand na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych, prowadzące do 
rozwoju nowych wątków metafi zycznych i fi lozofi cznych, stowarzyszo-
nych z rosnącym zainteresowaniem historią. George Sand szczególnie 
chętnie zwraca się wówczas ku okresowi wrzenia ideowego, intelektu-
alnego i politycznego, które doprowadziło do przewrotu 1789 roku; 
zainteresowanie wiekiem XVIII jest dla niej bodźcem do rozważań nad 
genealogią światopoglądu jej współczesnych oraz nad założeniami for-
macji romantycznej, gdyż romantycy – zwłaszcza we Francji – chętnie 
przyjmowali postawę synów bądź pogrobowców rewolucji42. Ale Sand 
rozważa Wielki Przewrót nie tylko w perspektywie historycznej, dia-
chronicznej – stosuje również charakterystyczną hipostazę idei, anali-
zując rewolucyjne wrzenie lat siedemdziesiątych XVIII wieku w kontek-
ście rozwoju współczesnego jej socjalizmu utopijnego, pozostając przy 
tym pod silnym wpływem Pierre’a Leroux, któremu zresztą powieść 
jest dedykowana. Budowany w powieściach Sand obraz obejmuje jed-
nak obszar szerszy niż obszar historycznych paralelizmów i przestróg 
dla współczesnych reformatorów społecznych, nabierając w Spiridionie 
charakteru swoistej summy historiozofi cznej, wpisującej bliskie pisarce 
idee społeczne w wyższy porządek metafi zyczny. 

Należy dodać, że okres poprzedzający Wielką Rewolucję Francuską 
to dla Sand nie tylko okres opromieniony światłem rozumu, okres jaw-

41 Podobnie traktował zresztą tę zależność Kleiner, sugerując raczej emocjonalne niż 
intelektualne oddziaływanie powieści na Krasińskiego: Z jakiem uczuciem czytał tę książ-
kę Krasiński, wielbiciel George Sand, w cierpieniach Alexisa, w jego ideałach, w jego służbie 
dla ducha i głoszeniu drogi bolesnej znaleźć mogący tyle ech dla przeżyć własnych? On uznał, 
że wiele z jego duszy tkwiło w dziwnem dziele (J. Kleiner, Zygmunt Krasiński, Dzieje myśli, 
t. 1, s. 325). 
42 Zob. np. V. Hugo, Wiek dziewiętnasty, w: idem, Literatura i polityka, tłum. H. Szumań-
ska-Grossowa, Warszawa 1953, s. 80–82; por. m.in. M. Janion, Romantyczni jakobini, 
w: eadem, Gorączka romantyczna, s. 455.
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nej kontestacji istniejącego porządku i prób budowania nowego, wspa-
niałego świata, lecz także – a może nawet przede wszystkim – okres 
wielkiego podziemnego fermentu, rozkwitu idei ezoterycznych, bę-
dących następstwem radykalnej utraty zaufania do instytucjonalnych 
religii oraz mnożenia się tajnych stowarzyszeń zmierzających do obale-
nia starego porządku właściwymi sobie metodami43. Naczelna dla tego 
okresu metafora światła oznacza dla Sand tyleż światło rozumu, ile 
światło metafi zyczne. W jej ujęciu racjonalizm i mistycyzm, pozornie 
stojące na antypodach, w istocie stanowią wzajemne siły napędowe. Na 
podobnej zasadzie dokonuje ona zbliżenia między ideami rewolucyjny-
mi a chrześcijańskimi – zbliżenia tak charakterystycznego dla socjali-
zmu utopijnego, ale, jeśli wierzyć wspomnieniom pisarki, wykształco-
nego przez nią samodzielnie i spontanicznie w stosunkowo młodym 
wieku44. Kościół instytucjonalny, zwłaszcza zaś Kościół katolicki, to dla 
Sand centrum obskurantyzmu, ciemnoty, przeciw której podnosiły się 
głosy oświeconych, ale zarazem – paradoksalnie – ich najważniejszy 
nauczyciel i ich inspirator45. 

W Spiridionie Sand przedstawia właśnie owe chrześcijańskie źródła 
duchowej i intelektualnej ewolucji, która zaowocowała Wielkim Prze-
wrotem, interpretowanym jako próba powrotu do utraconej czystości 
wiary pierwszych wieków chrześcijaństwa. Co jednak charakterystycz-
ne, opactwo Spirydiona (opactwo franciszkańskie) nie znajduje się na 
terenie Francji, lecz w północnej Italii – jakby umieszczenie enklawy 

43 Na istnieniu tych „podziemnych” nurtów opiera się sensacyjna warstwa wielu utwo-
rów Sand, nie bez powodu uchodzących za prototypy powieści popularnych, z całym 
rezerwuarem właściwych im wątków.
44 Jak czytamy w Dziejach mojego życia, do wykształcenia takich poglądów przyczyniły 
się samodzielne lektury (zwłaszcza Chateaubrianda i Rousseau) stowarzyszone z obser-
wacją politycznego stanowiska Kościoła w latach dwudziestych: Włochy i Grecja walczyły 
o niepodległość. Kościół i monarchia wypowiadały się przeciw tym szlachetnym usiłowaniom. 
[...] opinia klerykalna, która powinna bronić sprawy chrześcijan Wschodu, wysilała się, by 
dowieść słuszności praw państwa tureckiego. Ta potworna niekonsekwencja, to poświęcenie 
religii dla interesu politycznego niesłychanie mnie oburzały. Duch liberalizmu stawał się dla 
mnie synonimem religijnego uczucia. Nie zapomnę nigdy, nie mogę zapomnieć, że chrześcijań-
ski zapał popchnął mnie po raz pierwszy i zdecydowanie do obozu postępu, którego już nigdy 
nie miałam opuścić (G. Sand, Dzieje mojego życia, s. 254).
45 Zwracała na to uwagę I. Hoog Naginski, pisząc: z jednej strony inkwizycja jest prefi -
guracją Terroru. Ale z drugiej, jeśli można postrzegać Kościół jako pośrednio odpowiedzialny 
za ekscesy 1793 roku, to miał on również żywy udział w opracowaniu moralnego wymiaru 
rewolucji (I. Hoog Naginski, George Sand..., s. 170).
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heretyckiej myśli rewolucyjnej w strukturach francuskiego Kościoła 
lat siedemdziesiątych XVIII wieku wydało się pisarce zabiegiem mimo 
wszystko nazbyt ryzykownym. 

Spiridion, nazwany przez Isabelle Hoog Naginski „spowiedzią dzie-
cięcia wieku osiemnastego”, jest tekstem o charakterze raczej dyskur-
sywnym niż narracyjnym, nasyconym refl eksją fi lozofi czną, która roz-
sadza ramy fabuły inspirowanej z jednej strony estetyką gotycyzmu, 
z drugiej zaś poetyką powieści inicjacyjnej. Z punktu widzenia czytel-
niczego utwór ma charakter dość ascetyczny i dla miłośników prozy 
George Sand istotnie mógł stanowić przykre zaskoczenie, jest bowiem 
kompletnie pozbawiony miłosnego sentymentalizmu i wątków ro-
mansowych, wymaga za to od czytelnika pewnej erudycji i czujności 
intelektualnej. Charakter poruszanych w nim problemów oraz zasto-
sowane techniki narracyjne sprawiają, że wymieniany jest wśród tych 
powieści Sand, które wykazują najsilniejsze pokrewieństwo z utwora-
mi Dostojewskiego46.

Kim jest Spirydion? To żyjący w XVII wieku mnich, „w świecie” no-
szący nazwisko Hébronius. Wychowany w judaizmie, nawrócił się na 
chrześcijaństwo w formule protestanckiej, następnie zaś przeszedł 
na katolicyzm. Na tym etapie nie skończyła się jednak droga jego roz-
woju duchowego, ponieważ w sekrecie przed współbraćmi nadal stu-
diował pisma religijne, również te uznane za heretyckie, poszukując 
pełnego objawienia. Odsunął się przez to od zgromadzenia zakonnego, 
które poszło własną drogą, tak że kiedy osiągnął kres swych poszuki-
wań i sformułował swoje credo w formie pamiętnika, nie znalazł wśród 
współbraci nikogo godnego, by mu ów pamiętnik przekazać – i osta-
tecznie na łożu śmierci prosił, by pochować manuskrypt razem z nim. 
Młody, poczciwy mnich Fulgencjusz, który czuwał przy umierającym 
opacie, przekazał wiadomość o tym mnichowi Alexisowi. Ten podjął 
własne poszukiwania duchowe, kierowany przy tym przez objawienia 
ducha Spirydiona, jednak fi gury lęku – szatańskie wizje piekielnych ot-
chłani – doprowadziły go do zwątpienia, przed którym starał się bro-
nić za pomocą gorliwej służby bliźnim. U schyłku życia Alexis z kolei 
przekazał tę historię młodemu nowicjuszowi o imieniu Angel, który 
z odwagą podjął próbę odszukania pamiętnika, w czym patronował 

46 Wspólne im są m.in. wątki rewolucji, utopii i „nowej religii” oraz refl eksja nad ideą 
postępu ludzkości; zob. I. Hoog Naginski, George Sand..., s. 172 oraz 181–182.
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mu duch Spirydiona. Po przeczytaniu odnalezionych zapisków okazało 
się, że Spirydion i Alexis doszli do takich samych wniosków, wówczas 
jednak drogę rozwoju duchowego bohaterów pokrzyżowała Historia 
– klasztor został zdobyty przez francuskich rewolucjonistów, a Alexis 
zamordowany. 

Fabuła powieści zawiera kilka wyrazistych elementów alegoryzu-
jących historiozofi czny schemat przebiegu ewolucji ludzkiego ducha 
– począwszy od żydowskiego pochodzenia Spirydiona, poprzez jego 
konwersję najpierw na protestantyzm, a potem na katolicyzm, aż po 
jego „heretyckie” – co w koncepcji Sand oznacza: wyprzedzające epo-
kę – poszukiwania. Emblematyczna jest zwłaszcza ostatnia scena Spi-
ridiona – scena grabieży i dewastacji kościoła przez żołnierzy rewolu-
cyjnych. Alexis zostaje wówczas zabity przez jednego z napastników, 
wołającego „precz z inkwizycją”, w oczach fanatyków rewolucji jest on 
bowiem, ze względu na swój duchowny stan, uosobieniem obskuranty-
zmu i wielowiekowych nadużyć Kościoła. Ani perspektywa śmierci, ani 
widok świętokradczych dewastacji i bluźnierczych aktów żołnierzy nie 
budzi w nim jednak przerażenia, ponieważ ma mistyczną świadomość, 
która pozwala mu doskonale rozumieć – i, paradoksalnie, podzielać – 
bunt rewolucjonistów skierowany przeciwko temu, co w Kościele było 
owocem odstępstwa od pierwotnej prostoty i czystości. Podnosząc od-
łupaną od drewnianego krucyfi ksu głowę Chrystusa, którą żołnierze 
rzucają jak piłką, mówi:

O Christ! on peut briser tes autels, et traîner ton image dans la poussière. Ce n’est 
pas à toi, fi ls de Dieu, que s’adressent ces outrages. Du sein de ton père, tu les 
vois sans colère et sans douleur. Tu sais que c’est l’étendard de Rome, l’insigne de 
l’imposture et de la cupidité, que l’on renverse et que l’on déchire au nom de cette 
liberté que tu eusses proclamé aujourd’hui le premier, si la volonté céleste t’eût 
rappelé sur la terre47.

W niedwuznaczny sposób idee rewolucjonistów uznane zostają za 
idee prawdziwie chrześcijańskie; naturalnie myśl ta, częsta w środo-

47 G. Sand, Spiridion, Meline, Cans et Compagnie, Bruxelles et Leipzig 1839, s. 336–337: 
O Chryste! można rozbić twoje ołtarze i poniewierać twój obraz w prochu. To nie do ciebie, 
synu Boga, skierowane są te obelgi. Spoglądasz na nie bez gniewu i bez bólu z łona swego ojca. 
Wiesz, że to sztandary Rzymu, znak uzurpacji i chciwości, są obalane i rozszarpywane w imię 
tej wolności, którą ty ogłosiłbyś dziś jako pierwszy, gdybyś zrządzeniem niebios został ponow-
nie zesłany na ziemię [przeł. – I.P.].



Iwona Puchalska

~  40  ~

wisku socjalistów utopijnych, nie była już wówczas niczym nowym48. 
W ujęciu George Sand tym, co dzieli prawdziwie dojrzałych wyznawców 
Chrystusa od zwolenników rewolucji i co uniemożliwia porozumienie 
między nimi, jest uzurpatorska sfera działania Kościoła jako instytu-
cji. Umierający Alexis mówi wprost o konieczności odrzucenia zwod-
niczych idoli, złudnych wyobrażeń, zaciemniających boskie przesłanie, 
rozszerzając przy tym swą refl eksję ze sfery historiozofi cznej na sferę 
refl eksji indywidualnej:

[...] nous-mêmes nous ne sommes que des images qu’on brise, parce qu’elles ne 
représentent plus les idées qui faisaient leur force et leur sainteté. Ceci est l’oeuvre 
du destin; soumets-toi, ne fais aucune résistance; Dieu t’ordonne de vivre...49

Warto dodać, że w nowej, nieco zmienionej edycji Spiridiona z 1867 
roku ta ideowa fuzja wątków chrześcijańskich i radykalnego rewolucjo-
nizmu została wyrażona o wiele bardziej dobitnie. Oto jeden z rewo-
lucjonistów, rozbijając statuę ołtarzową Ukrzyżowanego, woła: voilà le 
sans-culotte Jésus qui nous salue!50, a umierający Alexis nawiązuje do tego 
bluźnierczego okrzyku, który uznaje za nieświadomie profetyczny:

[...] nous-mêmes nous ne sommes que des images qu’on brise, parce qu’elles 
ne représentent plus les idées qui faisaient leur force et leur sainteté. Ceci est 
l’oeuvre de la Providence, et la mission de nos bourreaux est sacrée bien qu’ils ne 
la comprennent pas encore! Cependant, ils l’ont dit, tu l’as entendu : c’est au nom 
du s a n s - c u l o t t e  Jé s u s  qu’ils profanent le sanctuaire de l’église. Ceci est le 
commencement du règne de l’Évangile éternel prophétisé par nos pères51.

48 Zob. m.in. F. Bowman, Le Christ romantique, Droz, Genève 1973 oraz I. Hoog Nagin-
ski, George Sand..., s. 178–183. Trwałość przekonania o bliskości ideałów chrześcijań-
skich i socjalistycznych potwierdza fakt, że jeszcze Jan Paweł II w encyklice Centesimus 
annus uznał za konieczne wyłożenie po raz kolejny różnic między nimi.
49 G. Sand, Spiridion, s. 337: [...] my sami jesteśmy tylko obrazami, które się rozbija, bo nie 
reprezentują już idei, które dawały im siłę i świętość. To dzieło przeznaczenia; poddaj się, 
nie stawiaj żadnego oporu; Bóg nakazuje ci żyć... [przeł. – I.P.].
50 G. Sand, Un hiver à Majorque. Spiridion, Michel Lévy Frères, Paris 1867, s. 445: oto 
pozdrawia nas Jezus-sankiulota [gra słów odnosząca się do etymologii sans-culotte jako 
określenia jednej z frakcji rewolucyjnych].
51 Ibidem, s. 445–446: [...] my sami jesteśmy tylko obrazami, które się rozbija, bo nie re-
prezentują już idei, które dawały im siłę i świętość. To dzieło Opatrzności, a misja naszych 
dręczycieli jest święta, chociaż oni sami jeszcze tego nie rozumieją! A jednak powiedzieli to, 
słyszałeś: to w imię Jezusa-sankiuloty profanują sanktuarium kościoła. To początek panowa-
nia wiecznej Ewangelii, prorokowanego przez naszych ojców [przeł. – I.P.].
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Tego drugiego wydania, stanowiącego obecnie zasadniczy punkt 
odniesienia dla komentatorów twórczości Sand, Krasiński już jednak 
nie czytał. Warto o tym pamiętać, bo o ile zawarta w pierwszej wersji 
Spiridiona wizja rewolucji jako „Bożego dzieła” była poecie obca, o tyle 
zbliżała go do Sand sama prowidencjalistyczna wizja rzeczywistości, 
podczas gdy fi nał wersji drugiej, z jego konkretną, upolitycznioną wy-
mową, byłby dlań chyba zupełnie nie do przyjęcia. 

W pierwszej wersji Spiridiona dla Krasińskiego mogła się okazać in-
spirująca przede wszystkim konstrukcja postaci Alexisa i jego status 
jako tego, który zapowiada odrodzenie ludzkiej natury. Chrystianizacja 
idei rewolucyjnych czy też rewolucyjne odczytanie chrześcijaństwa – 
w zależności od tego, z jakiej perspektywy ów proces będziemy obser-
wować – były, jako się rzekło, tendencjami myślowymi dość powszech-
nymi u schyłku lat trzydziestych XIX wieku i ten kompleks wyobrażeń 
mógł znaleźć Krasiński nie tylko w twórczości George Sand. Elemen-
tem oryginalnym jest natomiast specyfi czna postawa Alexisa wobec 
historii, a zwłaszcza szczególna interioryzacja, by nie rzec intymizacja, 
dylematów i pęknięć epoki, w których przyszło mu żyć. Alexis w powie-
ści Sand potrafi  doskonale rozpoznać znaki czasu i dotrzeć do istoty 
zjawisk skrytych pod ich fałszującą, nierzadko gorszącą powierzchnią 
– jako mnich służy jednak Kościołowi w jego spetryfi kowanej, zepsu-
tej formie i dlatego wie, że musi zginąć wraz z nim. Nie porzuca Koś-
cioła, ponieważ wierzy, że jego fundament jest zdrowy i po zburzeniu 
pokracznej budowli wieków odrodzi się nowy i czysty; Kościół jest w po-
wieści, mimo wszelkich wypaczeń, depozytariuszem prawdy, do której 
rewolucjoniści nieświadomie dążą i dojść muszą, rozbiwszy łudzące 
idole. Potwierdzeniem słuszności takiego przekonania jest pojawiająca 
się po raz ostatni w chwili śmierci Alexisa postać Spirydiona. Nie bez 
znaczenia jest przy tym etymologiczna symbolika imion bohaterów – 
Spirydion jako przewodnik duchowego rozwoju, Alexis jako „obrońca 
ludzkości”, solidaryzujący się z cierpiącymi i odrzuconymi, oraz Angel 
jako reprezentant nowego, przemienionego, „anielskiego” pokolenia. 

Alexis ginie ze względu na swoją lojalność wobec upadającego po-
rządku, lojalność, która nie ma nic wspólnego z bezrefl eksyjnym fi -
deizmem, ale jest profetyczną umiejętnością wnikliwego rozczytania 
napięć współczesności i dostrzeżenia solidnego, niepodważalnego fun-
damentu tradycji, który ostoi się wobec oczyszczającego ognia prze-
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mian rewolucyjnych – i jako taki prezentuje świadomość bliską tej wy-
rażonej w Myślach po Ligenzie. Nie śmierć jest bowiem największą klęską 
Alexisa, lecz konieczność obcowania z chrześcijaństwem w jego formie 
skażonej – takim, jakim jest ono u progu wielkiego przełomu. Status 
wyznawanej przez niego religii pokrywa się zresztą z jego kondycją 
jako jednostki – Alexis jako człowiek jest wyniszczony, pełen zwątpień. 
Jest naznaczony upadkiem, podobnie jak kultura, która go uformowa-
ła, i chociaż widzi te pęknięcia, nie jest w stanie ich zaleczyć. Przewi-
duje, zapowiada przyszłość i przygotowuje jej drogę, ale sam należy 
jeszcze do przeszłości. To typ, czy też raczej formacja antropologicz-
na bardzo zbliżona do tej, którą odnajdujemy w pismach Krasińskiego 
z początku lat czterdziestych. W Myślach po Ligenzie świadomość pro-
widencjalistycznego planu, wyrażona w wizyjnych obrazach, skontra-
stowana jest z ograniczonym pojmowaniem wydawcy, tak jak agresja 
rewolucjonistów w Spiridionie kontrastuje ze zrozumieniem i mistycz-
ną świadomością Alexisa. W jednym i drugim przypadku postulowana 
jest jednak konieczność wyzwolenia się z więzów nieuświadomionego 
„bałwochwalstwa”, które każe czcić fałszywe idole i które uniemożliwia 
dostrzeżenie pod nimi działania Ducha, przy jednoczesnej apologii po-
stawy fi deistycznej, której reprezentantem w równiej mierze jest Ale-
xis ginący od bagnetów rewolucjonistów jako „stary inkwizytor”, jak 
i szlachta polska, pogrzebana w Legendzie pod gruzami rozpadającego 
się Kościoła. Oba obrazy różnią się oczywiście charakterem – chilia-
styczna wizja Krasińskiego ma charakter przyszłościowy, podczas gdy 
Sand rekonstruuje prowidencjalistyczny scenariusz, odwołując się do 
historii już dokonanej; Krasiński operuje obrazami zbiorowości, Sand 
ogranicza się zaś do perspektywy indywidualnej, zamkniętej w obrębie 
życia jednostki – Alexisa; zarazem jednak francuska pisarka daje owej 
konkretnej biografi i kontrapunkt w postaci Spirydiona, który – mimo 
że wpisany w realistyczną logikę świata przedstawionego i działający 
w określonym miejscu i czasie – istnieje w powieści również jako duch, 
alegoryzujący ewolucję ludzkiej świadomości i drogę mistycznych po-
szukiwań zarówno na planie jednostkowym, jak i historiozofi cznym. 
Jego postać nadaje całości opowieści wymiar wizyjny. 

Trzeba w tym miejscu koniecznie przypomnieć, że Kleiner do-
strzegał ślad lektury George Sand nie tylko w Trzech myślach, lecz tak-
że w charakterystycznym pseudonimie, pod jakim Krasiński wydał 
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Psalmy przyszłości, jak sugerował badacz, biorąc imię bohatera powieści 
George Sand i każąc myśleć o „Irydionie”52. Ta, by tak rzec, dwukierunko-
wa asocjacja może znajdować – przynajmniej w kontekście Spiridiona 
– dodatkowe uzasadnienie w tym, że powieść Sand w chwili publikacji 
Psalmów była, mimo swojego hermetycznego charakteru, powszechnie 
znana i komentowana i wybór takiego pseudonimu mógł być odebrany 
jako jasna wskazówka nie tylko intertekstualna. Biorąc to pod uwagę, 
można by Psalmy Krasińskiego czytać wręcz jako swoisty odpowiednik 
pamiętnika Spirydiona, tyle że należałoby przyjąć, iż w koncepcji pol-
skiego poety miejsce przedrewolucyjnego Kościoła zajęła tradycja szla-
checka, podobnie jak Kościół obciążona pamięcią o nadużyciach i wy-
paczeniach, ale, zdaniem Krasińskiego, zbudowana na równie mocnym 
jak on fundamencie ducha – tym razem ducha narodowego. 

Naturalnie taka linia interpretacji może być tylko domniemaniem, 
i to mającym znaczenie raczej jako próba odtworzenia mechanizmów 
pracy poetyckiej Krasińskiego niż jako przesłanka interpretacyjna dla 
Psalmów – i bez niej ta, jak to ujął Kleiner, „poezja walk ideologicznych”53 
tłumaczy się bowiem jasno.

Warto tu również przypomnieć, że Spiridion jest owocem przemy-
śleń i przewartościowań dokonanych przez George Sand pod wpływem 
znajomości z Pierre’em Leroux54; osobnym obszernym zagadnieniem, 
które teraz tylko sygnalizuję, byłaby więc konfrontacja relacji ideowej 

52 J. Kleiner, Zygmunt Krasiński. Studia, s. 86. W monografi i przedwojennej Kleiner nie 
umieszczał jeszcze w tym zestawieniu kontekstu Irydiona – pseudonim „Spirydion” 
miał, zdaniem badacza, sugerować przede wszystkim wiarę w nadchodzenie nowej epo-
ki religijnej, zapowiadanej w powieści Sand (J. Kleiner, Zygmunt Krasiński. Dzieje myśli, 
t. 2, s. 144), chociaż z cytowanego już wyżej listu do A. Potockiego z 19 czerwca 1840 
widać, że polecając przyjacielowi lekturę Spiridiona, sytuował go Krasiński w kontekście 
myślowym Irydiona (por. komentarz Z. Sudolskiego, w: Z. Krasiński, Listy do różnych 
adresatów, t. 1, s. 409, przyp. 5).
53 Ibidem.
54 Powieść jest tak bliska koncepcjom Leroux, że niektórzy badacze wysuwali nawet 
przypuszczenia, iż był on jej współautorem. Asumpt do takich podejrzeń dała nie tylko 
wyraźna odmienność utworu od wcześniejszych narracji Sand, lecz także badania auto-
grafu, którego obszerne fragmenty zostały napisane cudzym pismem. Kolejne analizy 
grafologiczne pozwoliły jednak ustalić, że owo cudze pismo to pismo Maurycego, syna 
Sand, oraz jego guwernera, a ich udział w zapisywaniu tekstu powieści tłumaczy się tym, 
że pisarka cierpiała w owym czasie na silne bóle reumatyczne w ręce. Historię tych ba-
dań relacjonuje I. Hoog Naginski, komentując ją zresztą w duchu wojującego feminizmu 
(I. Hoog Naginski, George Sand..., s. 174–176).
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łączącej Sand i Leroux z analogiczną w dużej mierze, również obopólnie 
inspirującą relacją Krasińskiego i Cieszkowskiego – tym bardziej że ten 
ostatni już w 1838 roku miał okazję poznać Leroux oraz George Sand 
i że, jak wykazywał Andrzej Walicki, zawdzięczał sporo swoich idei jego 
inspiracji55 – ale to już materiał na osobne studium.

55 A. Walicki, Francuskie inspiracje w myśli fi lozofi czno-religijnej Augusta Cieszkowskiego, 
w: idem, Między fi lozofi ą, religią i polityką, Warszawa 1983, s. 45–98.


