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„Najlepiej jest być sobą”. 
Doświadczenia czytelnicze Elizy Krasińskiej

Wydana w lipcu 1843 roku za Zygmunta Krasińskiego Elżbieta (Eliza) 
Franciszka Branicka była nie tylko nieszczęśliwie uwikłaną w losy poety 
ofi arą obowiązujących konwencji obyczajowych oraz „polityki rodowej” 
arystokracji1, ale przede wszystkim świadomą uczestniczką życia kul-
turalnego epoki2. Wbrew temu, do czego wydawała się predestynowa-
na (a więc do roli osoby, której egzystencja spełniać się miała w cieniu 
i zgodnie z zamysłami wybitnego, choć niezbyt sympatycznego mał-
żonka oraz jego rodziny), odznaczała się dużą aktywnością towarzyską 
i intelektualną, angażowała w sprawy społeczne i polityczne Europy, 
była koneserką sztuki, nie brakowało jej uzdolnień artystycznych3. Jej 
rozległa korespondencja, częściowo udostępniona dzięki edycji Zbi-

1 Z perspektywy dziewiętnastowiecznej oceniający sytuację Ferdynand Hoesick pod-
kreśla, że małżeństwo Branickiej i Zygmunta Krasińskiego było typowe dla epoki. Jak 
wiele kobiet, Eliza wyszła za niego, bo takie było życzenie rodziców; bo była w wieku, kiedy 
wypadało iść za mąż; bo wychodząc za Krasińskiego, robiła lepszą partię, aniżeli by mogła 
zrobić, wychodząc za kogokolwiek innego. Był to zwykły m a r i a g e  d e  ra i s o n  czy też d e 
c o n v é n a n c e, nie zaś u n  m a r i a g e  d ’a m o u r. F. Hoesick, Incomparabile donna: z dziejów 
serca Zygmunta Krasińskiego (1839–1859), Warszawa 1896, s. 481.
2 Nie bez powodu wydany przez Zbigniewa Sudolskiego wybór jej korespondencji nosi 
tytuł Świadek epoki. Zob. Świadek epoki. Listy Elizy z Branickich Krasińskiej z lat 1835–
–1876, red. Z. Sudolski, przeł. U. Sudolska, Warszawa 1995–1996, t. 1–4. Prezentowane 
refl eksje wykorzystują edycję Sudolskiego oraz listy zachowane w tak zwanym Archi-
wum Krzeszowickim rodziny Potockich, dostępne w Archiwum Państwowym w Krako-
wie (I Oddział na Wawelu) pod sygnaturami AK Pot 350; AK Pot 501, 502, 503, 504, 505; 
AK Pot 3238, 3239.
3 Zagadnienia te porusza m.in. Zbigniew Sudolski w zbeletryzowanej biografi i Krasiń-
skiej; zob. Z. Sudolski, W błękitnym kręgu. Opowieść o Elizie z Branickich Krasińskiej i jej 
środowisku, Pułtusk 2004. 
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gniewa Sudolskiego4 i odczytywana na ogół zgodnie z kluczem biogra-
fi cznym, obfi tuje w godne uważniejszej analizy spostrzeżenia dotyczą-
ce literatury. Warto przyjrzeć się zarówno tematyce podejmowanych 
przez Krasińską lektur, jak i poszczególnym ich interpretacjom, po to, 
by odpowiedzieć na pytania dotyczące obowiązujących mód literackich, 
upodobań indywidualnych Elizy i adresatów jej listów, funkcji i znaczeń 
przypisywanych literaturze i zastanowić się, które z nich są kwestią gu-
stów i wrażliwości osobniczej, które zaś można traktować w katego-
riach Zeitgeist czy też, bardziej precyzyjnie, konwencji epoki.  

Zainteresowania czytelnicze Elizy Branickiej rozwijały się wielo-
kierunkowo, obejmując zarówno literaturę piękną, dzieła fi lozofi czne, 
studia obyczajowe i polityczne (jak Jérôme Paturot à la recherche d’une 
position sociale Marie Rocha Louisa Reybauda (Paris 1842)5, broszura 
De la democratie en France François Guizota (Bruxelles 1849)6 oraz in-
trygująca Krasińskiego wypowiedź Edmunda Chojeckiego Rewolucjoni-
ści i stronnictwa wsteczne (Berlin 1848)7, pisma Josepha de Maistre’a8 

4 Żałować należy, że ta cenna publikacja, oparta na mało czytelnych, a dziś dostępnych 
głównie w formie mikrofi lmów manuskryptach, nie stanowi kompletnej edycji listów 
Elizy, bowiem wprowadzone z konieczności skróty mimo wszystko zafałszowują i por-
tret ich nadawczyni, i zawartą w korespondencji panoramę XIX wieku. Trafnie, choć 
nieco pretensjonalnie i nie biorąc pod uwagę trudności, jakich dostarcza odbiorcy od-
szyfrowanie wielojęzycznych i w różnym stopniu zachowanych listów, zwróciła na ten 
fakt uwagę Magda Lipiec; por. M. Lipiec, Eliza z Branickich Krasińska. W nawias wzięta, 
„Teksty Drugie” 2000, nr 6, s. 183.
5 Por. E. Krasińska, List 456 [do Katarzyny Potockiej, 29 sierpnia 1848], w: Świadek 
epoki, t. 2, s. 52. Dalsze cytaty za tym wydaniem, oznaczanym numerem tomu i strony.
6 Por. E. Krasińska, List 539 [do Katarzyny Potockiej, 21 stycznia 1849], t. 2, s. 139–140.
7 Por. E. Krasińska, List 537 [do Katarzyny Potockiej, 16 stycznia 1849], t. 2, s. 137 
i List 546 [do Katarzyny Potockiej, 2 lutego 1849], ibidem, s. 150. Zajadłość wściekła, ale 
styl najznakomitszy! Tym gorzej, że wielki talent na usługi wielkiej przewrotności – napisze 
Krasiński do Augusta Cieszkowskiego w związku z broszurą Chojeckiego (Z. Krasiński, 
List 146 [4 lutego 1849], w: idem, Listy do Augusta Cieszkowskiego, Edwarda Jaroszyńskie-
go, Bronisława Trentowskiego, oprac. Z. Sudolski, Warszawa 1988, t. 1, s. 448; dalej jako 
LAC). Na niepokojącą niezwykłość połączenia doskonałego stylu i pasji rewolucyjnej 
(pragnienia wszechrzeczy stworzonych przewrotu) w tym tekście zwraca Krasiński uwagę 
także Stanisławowi Małachowskiemu, polecając tę lekturę jako wypowiedź bliską ideolo-
gii Mickiewicza – rewolucjonisty, tym bardziej niebezpieczną, że sformułowaną z artyz-
mem i w sposób przekonujący, [...] jakbyś pana Adama l u d z k i e m i  w y r a z y  i  j a s n o  c i 
t ł u m a c z ą c e g o  [podkr. – O.P.] swoje zamiary, chuci i przekonania. Z. Krasiński, List LXVI 
[6 lutego 1849], w: idem, Listy Zygmunta Krasińskiego do Stanisława Małachowskiego, Kra-
ków 1885, s. 176.
8 Por. E. Krasińska, List 1355 [do Katarzyny Potockiej, 9 grudnia 1859], t. 3, s. 317–318.
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i Charles’a Montalemberta9), prace historyczne (na przykład: Woj-
na trzydziestoletnia Friedricha Schillera, dzieje Fryderyka Wielkiego 
Camille’a-Pierre’a Paganela10 i Aventures de Télémaque (1699) François 
Fénelona11), w tym pamiętnikarstwo i epistolografi ę (szczególne za-
ciekawienie Elizy wzbudzają wspomnienia ze stosunkowo niedalekiej 
przeszłości, jak zapiski i korespondencja Józefa Napoleona Bonapar-
tego czy memoiry Hudsona Lowe’a, strażnika więziennego Napoleo-
na I na Wyspie św. Heleny12), a także tradycyjne traktaty o wychowaniu 
(jak Traité de l’education des fi lles (1687) Fénelona13). Spośród lektur, 
jakie stanowiły bagaż kulturowy jej pokolenia, wymieniane są w listach 
Krasińskiej między innymi dzieła Jeana-Jacques’a Rousseau14, Oli-
viera Goldsmitha, Friedricha Schillera15, Madame de Staël, pani de 
Krüdener16, George’a Byrona, Charlesa Dickensa, Xaviera de Maistre’a, 
François-René de Chateaubrianda i Adolphe’a de Lamartine’a17, George 
Sand, Astolphe’a de Custine’a18, Victora Hugo19 i Alessandra Manzonie-

9 Por. E. Krasińska, List 900 [do Katarzyny Potockiej, 19 listopada 1852], t. 2, s. 412. 
Zainteresowanie Elizy Montalembertem – podobnie jak Lamartine’em – wyraźnie wiąże 
się z działalnością publiczną Zygmunta Krasińskiego, autora m.in. apeli do obu polity-
ków, wydanych anonimowo w Paryżu w 1847 roku jako Lettres à M. le Comte Montalem-
bert et à M. de Lamartine par un Gentilhomme polonais.
10 Por. E. Krasińska, List 435 [do Aleksandry Potockiej, 16 lipca 1848], t. 2, s. 29.
11 Por. E. Krasińska, List 781 [do Aleksandry Potockiej, 9 marca 1851], ibidem, s. 327–328.
12 Są to m.in. takie pozycje, jak J.N. Bonaparte, Mémoires et correspondance politique et 
militaire du roi Joseph, publiés, annotés et mis en ordre par A. Du Casse, t. 1–10, Paris 1853–
–1855 i Mémorial de Sir Hudson Lowe, relatif a la captivité de Napoléon a Sainte-Hélène, 
Paris 1850 (pierwsze wydanie tych wspomnień, które, jak zauważa Krasińska, mają go 
zrehabilitować, a niczego nie rehabilitują (E. Krasińska, List 958 [do Katarzyny Potockiej, 
19 lutego 1854], t. 3, s. 45) ukazało się 20 lat wcześniej w Brukseli. Por. też Z. Sudolski, 
W błękitnym kręgu..., s. 333–334.
13 Por. E. Krasińska, List 776 [do Katarzyny Potockiej, 13 lutego 1851], t. 2, s. 323.
14 Por. m.in. E. Krasińska, List 428 [do Aleksandry Potockiej, 29 czerwca 1848], ibidem, 
s. 16.
15 Bawi się nawet szkicowaniem scen z dramatów; por. E. Krasińska, List 102 [do Zofi i 
Potockiej, 16/4 maja 1840], t. 1, s. 122. Na ten temat zob. też Z. Sudolski, Literatura 
niemiecka w listach Zygmunta i Elizy Krasińskich, w: Między oświeceniem i romantyzmem. 
Kultura polska około 1800 roku, red. J.Z. Lichański i in., Warszawa 1997, s. 290.
16 Por. E. Krasińska, List 685 [do Aleksandry Potockiej, poł. lutego 1850], t. 2, s. 255.
17 Por. E. Krasińska, List 539 [do Katarzyny Potockiej, 21 stycznia 1849], ibidem, s. 139.
18 Por. E. Krasińska, List 531 [do Aleksandry Potockiej, 11 stycznia 1849], ibidem, s. 132.
19 Wspomina o lekturze Nędzników – dzieła stanowiącego mieszaninę „fałszu i prawdy” 
– w polskim przekładzie, jaki ukazywał się w odcinkach na łamach „Gazety Polskiej”; 
por. E. Krasińska, List 1459 [do Katarzyny Potockiej, 29 kwietnia 1862], t. 3, s. 375.
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go20. Pod koniec życia Krasińska poznawać będzie również twórczość 
Prospera Mériméego21. Arystokratka zna też nowości wydawnicze22, 
wie, co „się czyta” w świecie23, jakie lektury należą do repertuaru obo-
wiązkowego24, a jakie dopiero torują sobie drogę do odbiorcy. Do nich 
zalicza powieści pisarek angielskich, wchodzące na rynki wydawni-
cze w połowie lat czterdziestych XIX wieku, jak Dziwne losy Jane Eyre 
Charlotty Brönte (1847) czy zapoznana dziś Ellen Middleton Georgiany 
Charlotte Fullerton (1844)25, które w pewnym stopniu zaspokajają de-
klarowaną przez Krasińską potrzebę zaistnienia w literaturze udanej 
postaci kobiecej26. Wiedzę na temat aktualności literackich (jak cho-
ciażby poezja amerykańska, która wydaje jej się czymś nieprawdopo-

20 Por. m.in. E. Krasińska, List 435 [do Aleksandry Potockiej, 16 lipca 1848], ibidem, 
s. 27–29.
21 Por. E. Krasińska, List 2062 [do Katarzyny Potockiej, 2 lipca 1875], t. 4, s. 372.
22 Siostrze posyła neoklasycystyczny dramat La duchesse de Monte Mayor François 
Ponsarda nie tyle ze względu na wartość artystyczną tego tekstu, ile na jego inter-
tekstualność: kanwą dramatu okazuje się bowiem epizod z pamiętników awanturnika 
Eugène’a François Vidocqa, który Eliza streszcza i komentuje w liście; por. E. Krasińska, 
List nr 1743 [do Katarzyny Potockiej, 1 lutego 1867], ibidem, s. 168–169.
23 Na przykład kuzynce Aleksandrze Potockiej zwierza się latem 1844 roku z przedłuża-
jącego się oczekiwania na bliżej nieokreśloną książkę Rome, przez Sudolskiego przypisy-
waną Marné de Marville w edycji listów Krasińskiej (przypis nr 2, t. 1, s. 233) lub George 
Sand (por. Z. Sudolski, W błękitnym kręgu..., s. 170). Może to jednak być jedna z wielu 
poczytnych publikacji poświęconych Rzymowi w tym okresie, na przykład Rome souter-
raine Charles’a Didiera (Paris 1841) lub któryś z francuskich przekładów Rome, poème 
Wilhelma Humboldta (I ed. w przekładzie J.G. Schweighausera, 1801). W tym samym 
liście Krasińska skarży się na zakaz rozpowszechniania Consuelo George Sand przez cen-
zurę; por. E. Krasińska, List 242 [do Aleksandry Potockiej, początek lipca 1844], t. 1, 
s. 233, a w 1848 opowiada tej samej adresatce, że chcąc rozszerzyć swoją wiedzę na 
temat Szwajcarii, zaopatrzyła się w kilka cieszących się powodzeniem wśród odbiorców 
powieści i wybór opowiadań tamtejszego nowelisty, Rudolpha Toepff era; por. E. Kra-
sińska, List 435 [do Aleksandry Potockiej, 16 lipca 1848], t. 2, s. 28–29 [karty 828–852 
w zbiorze listów do Aleksandry Potockiej z Archiwum Krzeszowickiego, w zasobach Ar-
chiwum Państwowego, I/o Wawel, sygn. AK Pot 3238 cz. 2, mikrofi lm J-16534].
24 Zna też materialną i sentymentalną wartość rękopisów cenionych autorów. Siostrę 
kolekcjonerkę obdarowuje autografem Victora Hugo; por. E. Krasińska, List 265 [do 
Katarzyny Branickiej, 1 stycznia 1845], t. 1, s. 245. Z jej inicjatywy Fryderyk Chopin 
dedykuje nieznanej sobie Katarzynie Branickiej Walc As-dur op. 64 nr 3, który ona – jako 
pianistka amatorka – otrzymuje w prezencie ślubnym, oraz podpisuje przesłany jej for-
tepian Pleyela; por. H.F. Nowaczyk, Żona Zygmunta Krasińskiego incognito u Chopina, 
„Ruch Muzyczny” 2001 (XLV), nr 19, s. 35.
25 Por. E. Krasińska, List 678 [do Katarzyny Potockiej, 7 stycznia 1850], t. 2, s. 251.
26 Por. E. Krasińska, List 447 [do Aleksandry Potockiej, 6 sierpnia 1848], ibidem, s. 41.
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dobnym, a o której czyta artykuł Arthura Dudleya27) i losów twórców 
(na przykład o smutnej śmierci z głodu i nędzy Gérarda de Nerval28) Kra-
sińska czerpie z abonowanych magazynów (między innymi takich, jak 
„Revue des Deux Mondes”, „Journal des Debats”, „La Presse”, „Kurier 
Warszawski”, krakowski „Czas”, poznański „Goniec Polski”) i własnych 
kontaktów (obejmujących również wizyty w wypożyczalni książek pa-
nien Marx w Baden29). 

Na temat poznawanych tekstów Krasińska stara się wyrobić sobie 
własną opinię i ocenia je zgodnie z ustaloną samodzielnie hierarchią 
wartości. Nie ma wątpliwości co do perswazyjnego charakteru relacji, 
jaka łączy autora, dzieło i jego odbiorcę30. Jest zatem przekonana, że li-
teratura oddziałuje na człowieka, że może go pozytywnie lub negatyw-
nie kształtować31. Bierze też pod uwagę fakt, dla kogo przeznaczony 
jest dany utwór i komu można go polecać. Przykładowo, nowele szwaj-
carskie Rudolpha Toepff era nadają się dla generała Krasińskiego32, zaś 
rozważania religijne de Ludre – mogą spodobać się „poszukującej” orto-
doksyjnej wykładni praw wiary kuzynce33. Eliza już jako kilkunastolet-
nia panienka ma ustalony pogląd na temat funkcji, jaką dzieło literac-
kie powinno spełniać wobec człowieka. W literaturze jak we wszystkim 
musi być pożyteczny i szlachetny cel – pisze do niewiele starszej krewnej 
w 1839 roku34 i temu przekonaniu pozostaje, jak się wydaje, wierna do 
końca życia. Jednak wraz z upływem czasu sens pojęcia „pożyteczność” 
rozszerza się, obejmując także sferę przyjemności, jakiej dostarcza roz-
rywka intelektualna, którą może być zajmująca lektura powieści awan-

27 Por. E. Krasińska, List 1021 [do Katarzyny Potockiej, 24 listopada [1854]], t. 3, s. 86.
28 Czy c z y t a ł a ś  [podkr. – O.P.] wszystkie szczegóły o ostatnim dniu b i e d n e g o  Gérarda 
de Nervala? – zwraca się do siostry, naświetlając znane z lektury fakty kroniki towa-
rzyskiej zgodnie ze swoim współczującym oglądem świata; por. E. Krasińska, List 1045 
[do Katarzyny Potockiej, 10 lutego 1855], ibidem, s. 103 [karta 580 w zbiorze listów do 
Katarzyny z Branickich Adamowej Potockiej z Archiwum Krzeszowickiego, w zasobach 
Archiwum Państwowego, I/o Wawel, sygn. AK Pot 502, mikrofi lm J-7667]. 
29 Por. Z. Sudolski, Zygmunt Krasiński w świetle listów żony, w: Piekło miłości. W 140. rocz-
nicę śmierci Zygmunta Krasińskiego, red. J. Rohoziński, Pułtusk 2000, s. 23.
30 Por. M. Cieśla-Korytowska, „Te książki zbójeckie...”, Kraków 2011, s. 247–248.
31 Korynna, na przykład, cytowana jest jako książka, która zawróciła w głowie wielu lu-
dziom; por. E. Krasińska, List 435 [do Aleksandry Potockiej, 16 lipca 1848], t. 2, s. 27.
32 Por. ibidem, s. 29.
33 Por. E. Krasińska, List 308 [do Zofi i Potockiej, 14 lutego 1846], t. 1, s. 280.
34 E. Krasińska, List 84 [do Aleksandry Potockiej, 3/15 marca 1839], ibidem, s. 112.
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turniczej (na przykład La Dame de Monsoreau (1846) Aleksandra Du-
masa35, jego Wicehrabia de Bragelonne, rekomendowany jako doskonała 
książka na czas rekonwalescencji36, lub dramat Le drame de 1793, scene 
de l’année revolutionaire (1851) – remedium na migrenę37). Romanse 
w duchu Jules’a Sandeau Krasińska ocenia jako literaturę służącą wy-
woływaniu emocji i znaczącą bardziej ze względu na okoliczności, w ja-
kich się je poznaje, niż na ich ładunek intelektualny. Jego Madame de 
Sommerville jest w korespondencji Krasińskiej wzmiankowana z powo-
du wywołanych tą lekturą pozytywnych wspomnień. Zainteresowanie 
nową powieścią Sandeau (zdefi niowaną jedynie jako książka zawierają-
cą dużo scen, co uniemożliwia ustalenie, o który z wydanych około 1846 
roku utworów chodzi)38 wynika też raczej z przesłanek pozaliterackich 
niż predylekcji do jego twórczości. Zgodnie z wyznawaną koncepcją 
„pożyteczności” literatury Eliza interpretuje, między innymi, pozna-
wanego (i, co warto podkreślić, komentowanego) w języku oryginału 
Manfreda Byrona (1817). Intuicyjnie – lub w myśl otrzymanego mode-
lu klasycznego wykształcenia – uznaje dysproporcję między wymową 
etyczną tego dramatu a jego walorami artystycznymi za podstawowe 
źródło tego, co dziś określane jest mianem bajronizmu, jako postawy 
życiowej chętnie przyjmowanej przez młodzież. Nie umniejszając rangi 
dzieła i jego artyzmu39, Eliza, ulegająca zresztą urokowi lektury (cze-
go dowodzą również późniejsze odwołania do utworu Byrona w opisie 
jej wyprawy w Alpy latem 1849 roku40), postrzega Manfreda i podobne 
utwory jako dzieła niebezpieczne, gdyż prowadzą do egzaltacji, unice-

35 Por. E. Krasińska, List 346 [do Katarzyny Branickiej, 26 lub 27 listopada 1846], 
ibidem, s. 308.
36 Por. E. Krasińska, List 546 [do Katarzyny Potockiej, 2 lutego 1849], t. 2, s. 150, i List 
668 [do Zofi i Potockiej, 6 grudnia 1849], t. 2, s. 246.
37 Por. E. Krasińska, List 825 [do Katarzyny Potockiej, 5 listopada 1851], ibidem, s. 359.
38 Por. E. Krasińska, List 308 [do Zofi i Potockiej, 14 lutego 1846], t. 1, s. 280–281. 
Z ważniejszych utworów w 1845 roku Sandeau opublikował Catherine, a rok później – 
Le Docteur Herbeau.
39 To piękna lektura! Ma w sobie coś mistycznego, coś ponurego, co zdumiewa. Można by po-
wiedzieć szalony owoc roztargnionego umysłu – lecz były tam bardzo piękne ustępy! E. Kra-
sińska, List 84 [do Aleksandry Potockiej, 3/15 marca 1839], ibidem, s. 112.
40 Byłam w miejscu, gdzie powstał „Manfred”. Ten poemat [zgodnie z romantycznym rozu-
mieniem tego terminu – przyp. O.P.] tak dobrze odddaje uczucie, jakiego doznaje się w tym 
miejscu, iż bezwiednie zawołałam: „Tutaj żył Manfred!”. E. Krasińska, List 619 [do Aleksan-
dry Potockiej, 1 sierpnia 1849], t. 2, s. 220.
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stwiają wszelkie inne uczucia prócz tych, które człowieka unieszczęśliwia-
ją41, powodując nawet utratę przezeń tożsamości. Czytając Manfreda, 
Branicka nie zastanawia się, jakie są źródła „zbójeckiego charakteru” 
tego dramatu (za Marią Korytowską należałoby wskazać tutaj odautor-
skie usprawiedliwienie czynów bohatera jego śmiercią i wzniosłością 
działań42), ale koncentruje się na potencjalnych skutkach lektury. Po 
niemal 20 latach od ukazania się Manfreda drukiem dziewiętnastolatka 
dostrzega sztuczność kreacji bohatera romantycznego, którą interpre-
tuje w kategoriach etycznego pragmatyzmu, biorąc pod uwagę wpływ, 
jaki sugestywna fi gura protagonisty może mieć na podatnego na arty-
styczną sugestię odbiorcę. Notabene, sztuczności tej zupełnie nie za-
uważał Krasiński, kiedy – w podobnym jak Eliza wieku – zaczytywał się 
twórczością Byrona i chętnie utożsamiał się z bohaterem dramatu43. 
Dla Elizy Branickiej podstawową konsekwencją przeniesienia w świat 

41 E. Krasińska, List 84 [do Aleksandry Potockiej, 3/15 marca 1839], t. 1, s. 112. Na 
marginesie można dodać, że w podobny sposób – a więc biorąc pod uwagę potencjalne 
zagrożenia płynące z lektury – opisywał Krasiński twórczość nie Byrona, a George Sand 
w jednym z listów do ojca (czytelnika wymagającego, by książka była pożyteczna i budu-
jąca) z 1836 roku: Większa część czytelników nie pojmuje jej ogólnych myśli, tylko szczegóły 
widzi i z  t y c h  s z c z e g ó ł ó w  s z k a ra d n e  s k u t k i  w y n i k n ą ć  m o g ą  d l a  g ł ó w  m ł o -
d y c h  i  m i ę k k i c h  j a k  w o s k,  k t ó r e  j ą  c z y t a ć  b ę d ą  [podkr. – O.P.]. Z. Krasiński, List 
55 [do ojca, 13 lipca 1836], w: idem, Listy do różnych adresatów, oprac. Z. Sudolski, t. 1, 
Warszawa 1991 (dalej jako LRA), s. 64. 
42 Por. M. Cieśla-Korytowska, „Te książki zbójeckie...”, s. 242–243.
43 Świadectw lektury Byrona w okresie szwajcarskim (1830–1832) dostarcza jego ko-
respondencja z ojcem (por. Z. Krasiński, List 11 [2 lutego 1830], w: idem, Listy do ojca, 
oprac. S. Pigoń, Warszawa 1963 (dalej jako LO), s. 98, 100, List 36 [18 stycznia 1832], 
ibidem, s. 283); list z 5 września 1830, w którym Krasiński opowiada o spotkaniu z Mic-
kiewiczem i Odyńcem, pod wpływem Manfreda zachwycając się Jungfrau; por. List 23, 
ibidem, s. 187) i Henrykiem Reeve’em (gdzie Krasiński zwierza się z upodobania do świa-
ta duchów; por. Z. Krasiński, List 9 [20 lutego 1831], w: idem, Listy do Henryka Reeve, 
przeł. A. Olędzka-Frybesowa, oprac. P. Hertz, Warszawa 1980 (dalej jako LHR), t. 1, 
s. 151, List 86 [4 kwietnia 1833], t. 2, s. 101, i pod wpływem krytyki przyjaciela analizuje 
podobieństwa między swoim Widzeniem a dramatem Byrona; por. Z. Krasiński, List 35 
[2 października 1831], LHR, t. 1, s. 455). Dnia 5 września 1832 roku Krasiński wspomi-
na o swoich „rojeniach na jawie”, w których utożsamia się z bohaterem dramatu: Znów 
zmieniła się sceneria moich wizji. Jak Manfred wywoływałem duchy: „Astarte, przemów do 
mnie”. (Z. Krasiński, List 70 [20 sierpnia – 5 września 1832], LHR, t. 2, s. 26). Jako 
trzydziestolatek Krasiński posługuje się retorycznym odwołaniem do dramatu: (teraz, 
teraz – zostaw Manfreda samym wśród lodowatych szczytów), kiedy domaga się dyskrecji 
ze strony Cieszkowskiego; por. Z. Krasiński, List 9 [koniec kwietnia 1842], w: idem, LAC, 
t. 1, Warszawa 1988, s. 65.
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realny zachowań i postaw wykreowanych w literaturze, atrakcyjnych 
i sprawdzających się w fi kcyjnym świecie i wśród fi kcyjnych postaci, jest 
nie tragizm czy wzniosłość, a śmieszność44. Przekonanie o oddziały-
waniu literatury na życie nie wyklucza u Elizy poczucia ich całkowitej 
nieprzystawalności.

Wyczulenie wobec niezamierzonego komizmu, wynikającego głów-
nie z egotyzmu postaci, jest jedną ze stałych cech Krasińskiej jako 
czytelniczki. Na śmieszność związaną z przerysowaniem ego, z „prze-
literaturyzowaniem” obrazu bohatera zwraca ona uwagę na różnych 
etapach swego rozwoju. Charakterystyczny jest dystans, z jakim trak-
tuje wszelkie przejawy typowej „postawy romantycznej” w literaturze, 
szczególnie zaś w wypowiedziach o charakterze konfesyjnym, gdzie 
stopień autokreacji zdaje się przekraczać granice zdrowego – w opinii 
Elizy – rozsądku. Czytane wspólnie z mężem Pamiętniki zza grobu Cha-
teaubrianda45 – a więc jeden z podstawowych tekstów romantycznych, 
kształtujący zarówno literacki wzorzec bohatera wiecznie niezaspoko-
jonego, żyjącego tęsknotą i źle ulokowanym uczuciem, jak i scenerię, 
w której autokontemplacja i celebrowanie własnego bólu najpełniej się 
realizują (Comburg, morze, Italia) – dostarczają Krasińskiej rozrywki 
ze względu na częściową naiwność obserwacji, przede wszystkim zaś ze 
względu na próżność (vanité)46, jakiej okazują się wyrazem. Memoires 

44 Zaskakująco trafna diagnoza, zwłaszcza kiedy stawia ją osoba, która z praktykowa-
nym bajronizmem czy postawą romantyczną dopiero w przyszłości będzie mieć do czy-
nienia.
45 Czy bawią cię „Pamiętniki zza grobu”? – pyta siostrę. Co powiesz o wspaniałym ambasa-
dorze? Por. E. Krasińska, List 521 [do Katarzyny Potockiej, 29 grudnia 1848], t. 2, s. 118. 
Na temat wspólnych zainteresowań Elizy i Zygmunta pisarstwem Chateaubrianda por. 
A. Waśko, Zygmunt Krasiński. Oblicza poety, Kraków 2001, s. 67.
46 Por. E. Krasińska, List 539 [do Katarzyny Potockiej, 21 stycznia 1849], t. 2, s. 139. 
Przekonanie o „próżności” Chateaubrianda przejmuje Krasińska od męża, który – ze-
tknąwszy się osobiście z pisarzem jeszcze w Genewie – stale przez pryzmat tamtego 
doświadczenia postrzegał i twórcę, i jego dzieła. Z bezwzględnym krytycyzmem oce-
nia Chateaubrianda już w liście do H. Reeve’a: Widziałem u Sismondiego Chateaubrianda. 
Z tyłu wygląda na starego dandysa, amatora obiadów i spacerów, pochylony, w ręku lekka 
trzcinka, którą uderza po trzewiku; gdy się odwróci, ukazuje się piękna twarz: nos orli, oczy wy-
raziste, wspaniała głowa na mizernym ciele; w butonierce biała róża. [...] Słowem, C h a t e a u -
b r i a n d  t o  j e d e n  z  t y c h  s t a r y c h  p o e t ó w, w którego wyglądzie uderza f a ł s z y w a 
o k a z a ł o ś ć  przysypana pudrem z peruk. O nie, to nie Byron: to  n i e  p o e t a,  d l a t e g o,  ż e 
j e s t  p o e t ą,  t o  m a n i e ra  p o e t y,  d l a t e g o,  ż e  t r z e b a  b y ć  p o e t ą [podkr. – O.P.], 
jak trzeba być krawcem, szewcem, tokarzem itd., itd., itd. Z. Krasiński, List 17 [23 czerwca 
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d’outre-tombe nie są dla arystokratki metaforycznym portretem prze-
mieniającego się z biegiem wypadków społeczeństwa francuskiego, 
jak tradycyjnie się je odczytuje47, ale studium osobowości literacko 
zafałszowanej, chociaż jako tekst literacki niepozbawione są, jej zda-
niem, przebłysków geniuszu48. 

Egotyzm i zapatrzenie w siebie rażą Krasińską – bardziej niż u Cha-
teaubrianda – w wyznaniach Lamartine’a. Twórczość literacką tego 
pisarza Eliza odbiera nie bez zastrzeżeń, ale w miarę przychylnie. Cho-
ciaż przekonuje ją artyzm poszczególnych dzieł, trudno Krasińskiej 
zaakceptować model autokreacji proponowany w La confi dence (1849). 
Jako „lamartinostwo” defi niuje przyjmowany przez pisarza styl bycia, 
który – choć jest zjawiskiem pozaliterackim – często występuje wśród 
ludzi parających się piórem. „Lamartinostwo” to według Krasińskiej owa 
dziecinna i niedokończona, głupia i ogromna próżność, którą potrafi ą nie-
raz zawierać tylko męskie serca49, a która jest podstawowym tworzywem 
La confi dence. Wyznania Lamartine’a cechuje raczej cynizm niż naiwność 
miłości własnej, zauważa Krasińska, zniechęcona skłonnością bohatera-
-narratora do podejmowania w świecie rzeczywistym autoafi rmacyj-
nych zachowań, które pozwoliłyby mu błyszczeć we wszystkich formach 
i pod wszystkimi formami50, a które – postrzegane z dystansem – oka-
zują się komiczne lub żałosne w swojej nienaturalności (jak potrzeba 
bycia jednocześnie mężem stanu, geniuszem i Adonisem51, o jaką oskarża 
Lamartine’a w innym liście). Natomiast bez oburzenia i z zachwytem 
wypowiada się Krasińska na temat Lamartine’owskiego Raphaela, do-
konując jego klasyfi kacji gatunkowej w liście do ciotki52. Siostrze zwra-

1831], LHR, t. 1, s. 245). Z czasem Krasiński zaczyna akcentować nie fałsz, a manię 
wielkości pisarza: Kto by dobrze zważał, poznałby w jego żywych oczach próżność bez miary. 
Na jego czole nie mogłem wyczytać nic chrześcijańskiego – stwierdzał Krasiński w liście do 
Franciszka Morawskiego, zupełnie nieświadomy, że podobną charakterystykę mógłby 
wystawić samemu sobie. Por. Z. Krasiński, List do Franciszka Morawskiego [30 stycznia 
1833], w: idem, LO, s. 301 z przypisem S. Pigonia nr 3, s. 309.
47 Por. na przykład Literatura francuska, red. A. Adam, G. Lerminier, É. Morot-Sir, t. 2: 
XIX i XX wiek, przeł. J. Arnold-Ejsmond i in., Warszawa 1980, s. 57–60.
48 Por. E. Krasińska, List 539 [do Katarzyny Potockiej, 21 stycznia 1849], t. 2, s. 139.
49 E. Krasińska, List 564 [do Aleksandry Potockiej, 16 marca 1849], t. 2, s. 173.
50 E. Krasińska, List 539 [do Katarzyny Potockiej, 21 stycznia 1849], ibidem, s. 139.
51 Por. E. Krasińska, List 542 [do Katarzyny Potockiej, 26 stycznia 1849], ibidem, s. 145.
52 Obecnie czytamy „Raphaela”, rodzaj poematu prozą Lamartina, który nie jest niczym in-
nym jak powieścią życia. Pod osłoną Julii występuje słynna Elwira, pojawiająca się jako zjawa-
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ca uwagę na przewijającą się w tym utworze nutę przesadnej miłości 
własnej53, a partnerce refl eksji intelektualnych, Aleksandrze Potockiej, 
przekazuje bardziej rozbudowaną recenzję tego poematu prozą. W nim 
również dostrzega symptomy braku prawdopodobieństwa w konstruk-
cji świata przedstawionego54, zwłaszcza tam, gdzie przedmiotem re-
fl eksji staje się uczucie (zdaniem Krasińskiej, nadmiernie przeintelek-
tualizowane i pozbawione spontaniczności)55. Za wykraczającą przeciw 
zasadzie decorum uznaje Eliza fi zjologiczną („medyczną”) motywację 
cnoty głównej postaci kobiecej, gdyż umniejsza ona wartość podejmo-
wanych przez bohaterkę decyzji i przeczy estetyce. Są pewne sprawy, 
które mogą istnieć, ale których nigdy nie należy mówić, zwłaszcza w dziele 
będącym w swojej istocie dziełem sztuki56, stwierdza Krasińska, wyzna-
czając w ten sposób sferę, która powinna w literaturze pozostać tabu, 
jeżeli nadawcy tekstu zależy na zachowaniu wartości doznań, które są 
jego przedmiotem. Nie chodzi tu wyłącznie o moralność lub jej brak. 
Krytykując dokonane w Raphaelu wybory, Eliza odwołuje się do kate-
gorii dobrego smaku, nie do kryterium przyzwoitości, które natomiast 
wykorzystuje Zygmunt Krasiński, stwierdzając w liście do Cieszkow-
skiego, że dzieło Lamartine’a jest doskonałe stylistycznie, lecz afi rmu-
je niegodne zachowanie57. Jeśli więc chodzi o przestrzeń literackiego 
tabu, małżonkowie mają zaskakująco bliskie poglądy.

-natchnienie, tak lekka, że uścisk spowodowałby jej ulotnienie się i zniknięcie. Książka zawiera 
czarujące szczegóły i strony. E. Krasińska, List 541 [do Zofi i Potockiej, 25 stycznia 1849], 
ibidem, s. 142.
53 Czy czytałaś „Raphaela”? Są to piękne strony, gdzie elegia miesza się z przebłyskami nie-
zmierzonej próżności! E. Krasińska, List 542 [do Katarzyny Potockiej, 26 stycznia 1849], 
ibidem, s. 145.
54 Mąż, a zwłaszcza jego fi lozofi a wydają mi się mało zgodne z rzeczywistością, głównie 
z rzeczywistością mężów. E. Krasińska, List 564 [do Aleksandry Potockiej, 16 marca 
1849] [karta 23 i n. w zbiorze listów do Aleksandry Potockiej z Archiwum Krzeszowic-
kiego, w zasobach Archiwum Państwowego, I/o Wawel, sygn. AK Pot 3239, mikrofi lm 
J-16535], ibidem, s. 172.
55 Por. ibidem, s. 172.
56 Ibidem, s. 172.
57 Jak ten Lamartyn, mimo pompę frazesów niesłychaną, ubogo duchem kończy. By pieniądze 
dostać, profanuje zwłoki zmarłej od 30 lat kochanki, wykopuje ją z cmentarza, kraje przed 
oczyma publiczności, a po sztuce rozdaje nam wszystkim, a ta operacja duchowo zowie się 
„Rafaelem”! Jako styl, pyszne, jako uczucie, zimne, jako czyn bezecne! Z. Krasiński, List 147 
[20 lutego 1849], w: LAC, t. 1, s. 451.
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Zgodnie zatem z wyznawaną przez Elizę Krasińską „teorią pisar-
stwa”: w literaturze fi kcjonalnej bohater może być psychologicznie 
niewiarygodny, obraz jego życia duchowego może być przerysowany, 
„sztuczny”, ponieważ jest elementem świata wyobrażonego. Ze wzglę-
du na wolność języka literatury pięknej wobec znaczenia referencjalne-
go dla Krasińskiej fi kcja jest, jak u Paula de Mana, nieszkodliwa58. Od 
literatury konfesyjnej żąda natomiast Eliza spójności pomiędzy wizją 
nadawcy, wytwarzaną na potrzeby tekstu i jego odbiorców, a jego rze-
czywistym charakterem i uczynkami, wychodzi więc z założenia, że ję-
zyk wyznania pełni funkcję epistemologiczną59. Podstawą stanowiska 
krytycznego, jakie wobec literatury romantycznej przyjmuje Krasiń-
ska, wydaje się, obok zasady ironicznego dystansu, również przekona-
nie o tym, że piśmiennictwo może i powinno być nośnikiem prawdy 
o człowieku oraz narzędziem jej poznania.

Można zastanawiać się, w jakim stopniu formułowane przez Elizę 
opinie są samodzielne, a w jakim odzwierciedlają poglądy środowi-
ska i autorytetów, którym Krasińska ufa. Znamienna jest dokonująca 
się w ciągu kilkunastu dni zmiana jej przekonań na temat pisarstwa 
Heinricha Heinego, który początkowo przedstawiany jest jako twórca, 
u którego fantazja, humor, głębia myśli, ironia, śmiech, łzy, poezja, sar-
kazm, zwątpienie przeplatają się bez przerwy i stale spotyka się coś nie-
oczekiwanego, i który na dodatek na skutek choroby, cierpienia i nawró-
cenia doświadczył wysoko cenionego przez Krasińską „uwznioślenia 
ducha”60, ale pod wpływem uwag męża zostaje opatrzony etykietką 
„ateusza” i – jakby na rozkaz – przestaje zachwycać (wcześniejszy 
entuzjazm Eliza tłumaczy niepełną znajomością jego dzieł)61. Cudze 
poglądy, które Krasińska akceptuje i przyswaja, są w korespondencji 
prezentowane zazwyczaj jako wychodzące od samej nadawczyni, ich 
ewentualna wtórność czy zapożyczenie zaznaczane jest niekiedy nie-
osobowym „mówi się”, „mówią”. Natomiast sygnałem nie do końca po-
dzielanego stanowiska intepretacyjnego bywa w korespondencji Elizy 
58 Por. P. de Man, Alegorie czytania. Język fi guralny u Rousseau, Nietzschego, Rilkego 
i Prousta, przeł. A. Przybysławski, Kraków 2004, s. 348.
59 Por. ibidem, s. 331.
60 Por. E. Krasińska, List 776 [do Katarzyny Potockiej, 13 lutego 1851], t. 2, s. 323.
61 Przyznaję, że ja również nie przeczytałam Heinego „z deski do deski”. Por. E. Krasińska, 
List 779 [do Katarzyny Potockiej, 25 lutego 1851], ibidem, s. 326. Na temat niechęci 
Krasińskiego do Heinego zob. Z. Sudolski, Literatura niemiecka..., s. 290–292.
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wyraźne oznaczenie autora przywoływanej opinii. Na przykład spo-
strzeżenia na temat Consuelo George Sand, jakimi dzieli się z kuzyn-
ką w 1844 roku, referują poglądy Zygmunta Krasińskiego62 i jako jego 
przemyślenia zostają adresatce przekazane. Krasiński zatem 

sądzi, że jedynie l i t e ra  pozostała tam, gdzie winien być żywy duch – mówi on, 
że małżeństwo winno być koroną miłości, a w świecie wszelkie formy małżeństwa 
są po to, żeby zabić miłość. Z Sybillą powołuje się zatem na cud, jakim jest oparty 
na wolności związek, który miłość czyni nierozerwalnym63. 

Przytaczana deklaracja, chociaż łagodzona konwencją refl eksji nad 
dziełem literackim i pozytywną wizją przyszłości, która ma zmienić 
opisywaną sytuację64, niewiele się różni od teorii, jakie prezentował 
Krasiński w listach do Henryka Reeve’a65, Delfi ny Potockiej i innych 
adresatów66. Wypowiedź na temat Consuelo, ujęta w ramę narracyjną wy-
znaczoną frazą wstępną Zygmunt uważa oraz końcowym Takie jest zdanie 
Sigisa, prawdopodobnie nie powinna być traktowana jako głos w dys-

62 Lektury wzmiankowanej przez Krasińskiego w listach do wielu adresatów – między 
innymi do Cieszkowskiego (Z. Krasiński, List 36 [29 października 1843], w: LAC, t. 1, 
s. 130) i Delfi ny Potockiej, której zwierza się z poczucia analogii między powieścią a włas-
nym życiem: Wziąłem „Consuela” na drogę – Albert, czy nie czujesz, że coś ma podobnego ze 
mną (por. Z. Krasiński, Listy do Delfi ny Potockiej, 29 października 1843, t. 2, s. 117).
63 E. Krasińska, List 242 [do Aleksandry Potockiej, początek lipca 1844], t. 1, s. 233.
64 Ale w przyszłości, przyszłości, która ma wszystko uzupełnić, rozwiązać każdy problem, mi-
łość osiągnie swój cel ostateczny i doskonały, a jej jedyną formą będzie małżeństwo. Ibidem, 
s. 233.
65 Trudno nie przypomnieć tutaj okrutnej metafory „cerowania pończoch” jako zadania 
przynależnego żonie i wizji ukochanej – anioła, który nie może mieć nic wspólnego z co-
dziennym życiem, oraz uwag na temat małżeństwa jako jarzma, które mężczyzna nakłada 
na siebie, a które jest profanacją miłości rozumianej jako poetycki punkt wyjścia całego [...] 
życia, czym Krasiński raczy Reeve’a w liście z 6 grudnia 1831, stwierdzając kategorycz-
nie: nie jestem przeznaczony do tego, aby przez całe życie gnić na jakiejś sofi e w salonie. Por. 
Z. Krasiński, List 48 [6 grudnia 1831], LHR, t. 1, s. 621–623.
66 Problem związków uczuciowych w życiu Krasińskiego interesuje biografów poety od 
dawna: zagadnieniu temu poświęca sporo uwagi Ferdynand Hoesick; zob. F. Hoesick, 
Miłość w życiu Zygmunta Krasińskiego, Warszawa 1899 (t. 2). Ewolucji stosunku do żony 
oraz relacji z Delfi ną Potocką poświęca Hoesick odrębne studium, częściowo wykorzy-
stane w Miłości w życiu Z. Krasińskiego; por. F. Hoesick, Incomparabile donna..., m.in. 
s. 239–248. W sposób nowoczesny wyznawaną przez Krasińskiego koncepcję miłości 
i jej klęskę w sferze życiowej praktyki omawia Andrzej Waśko; por. A. Waśko, Zygmunt 
Krasiński..., s. 359–373. Popularnonaukową interpretację tego zagadnienia proponuje 
Sudolski; zob. Z. Sudolski, Kobiety w życiu Zygmunta Krasińskiego (studium psychologicz-
no-obyczajowe), Opinogóra 2006.
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kusji o literaturze, bowiem brzmi jak zakamufl owana relacja na temat 
stopniowo odkrywanych przez młodą żonę poglądów Krasińskiego na 
temat instytucji małżeństwa67, której jedynym pozytywnym aspektem 
okazują się owoce prokreacji. Kilka lat później, zwracając uwagę na spo-
sób, w jaki małżeństwo jest przedstawiane w literaturze, Eliza Krasińska 
wyciąga wnioski na temat pisarstwa George Sand i pani de Staël, trak-
tując je jako przedstawicielki dwóch koncepcji twórczych („artystycznej” 
i „amatorskiej”68), które są ze sobą ściśle powiązane, choć wyrażają sto-
sunki charakterystyczne dla różnych faz rozwoju społeczeństwa. Kon-
frontując obie wizje, Krasińska ze zdumieniem spostrzega, że chociaż 
George Sand w miarę precyzyjnie formułuje swoją teorię małżeństwa, 
tworząc w tym celu wręcz system fi lozofi czny, to jednak podejmuje ona 
wątek wprowadzony do literatury jeszcze przez de Staël. W Korynnie 
(z różnych powodów wzbudzającej zainteresowanie Krasińskiej) 

m a ł ż e ń s t w o  będące wszak celem, występuje z drugiej strony jako mało dobrany 
związek, będący źródłem cierpienia, pojawia się [tam] nawet taka śmiała możli-
wość jak uczucie bez związku prawnego, ale jest to raczej słowo rzucone na wiatr 
niż jakaś trwała myśl69, 

bowiem, jak zauważa Eliza, ta powieść programowo pomija aspekt 
zmysłowy relacji między zakochanymi bohaterami. „Ciało” (będące dla 
Krasińskiej synonimem zmysłów) zainteresuje pisarzy następnych po-
koleń, którzy – jak George Sand – w mniejszym stopniu będą ideali-
zować swoje postaci70, a w większym skupiać się na ich interesujących 
patologiach71 jako czynniku determinującym charakter, zasady postę-
powania i podejmowane decyzje. Krasińska nie tylko dosyć precyzyjnie 

67 Dramatyzm tego zagadnienia w XIX wieku zostaje poddany analizie w artykule Iwony 
Węgrzyn Jak zdobyć męża? Herkulesowe prace romantycznych panien na wydaniu, w: Prace 
Herkulesa. Człowiek wobec prób, wyzwań i przeciwności, red. M. Cieśla-Korytowska, 
O. Płaszczewska, Kraków [w druku].
68 Por. E. Krasińska, List 447 [do Aleksandry Potockiej, 6 sierpnia 1848], t. 2, s. 40–41 
[karta 854 w zbiorze listów do Aleksandry Potockiej z Archiwum Krzeszowickiego, 
w zasobach Archiwum Państwowego, I/o Wawel, sygn. AK Pot 3238 cz. II, mikrofi lm 
J-16534].
69 E. Krasińska, List 435 [do Aleksandry Potockiej, 16 lipca 1848], ibidem, s. 28.
70 Por. E. Krasińska, List 447 [do Aleksandry Potockiej, 6 sierpnia 1848], ibidem, s. 41. 
71 W literaturze współczesnej trzeba bowiem, jak konstatuje Krasińska, mieć o jedno płu-
co mniej lub rozstrojone nerwy, żeby wzbudzić zainteresowanie. E. Krasińska, List 435 [do 
Aleksandry Potockiej, 16 lipca 1848], ibidem, s. 28.
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wyczuwa różnicę pomiędzy dawnym a nowym stylem pisania o związ-
kach międzyludzkich, ale również zdaje sobie sprawę z własnych w tej 
mierze preferencji. Jej wrażliwości i strategii postrzegania świata bliż-
sza okazuje się pani de Staël w Korynnie niż ogólnie ujmowane pisar-
stwo George Sand72. Niedopowiedzenie (obejmujące również kwestię 
opisu postaci, nazywanego przez Elizę topografi cznym73), pewna sztucz-
ność kreacji świata przedstawionego i występujących w nim postaci, 
eksponowanie metafi zycznego aspektu uczuć74 to cechy, które, zdaniem 
Krasińskiej, stanowią o wartości Korynny jako utworu, który jest, co 
prawda, nienowoczesny, lekko przestarzały, ale przekazuje „praw-
dę” o przedstawianej na początku XIX wieku rzeczywistości. Dzieło 
de Staël ceni Krasińska zatem nie jako powieść o tematyce miłosnej 
(jako studium namiętności odczytuje ją Aleksandra Potocka75), ale jako 
bogaty poznawczo tekst o Włoszech, który, w przeciwieństwie do in-
nych utworów z epoki, nie traci aktualności ze względu na przedmiot, 
o jakim traktuje (Italia, którą Krasińska po prostu lubi, nie zmienia się 
wraz z upływem czasu76). Bardzo specyfi czny jest sposób, w jaki autor-
ka dokonuje oceny utworu de Staël, posługuje się bowiem równocześ-
nie metaforyką literacką i malarską. Stwierdzając, że jako obraz uczuć 
i zarys dramatu to jest to niemal poemat, a ponadto zawiera bogaty i wierny 
opis Italii, daje o niej pojęcie dokładne i poetyczne77, Krasińska najwyraź-
niej nie odczuwa rozziewu warstw fabularnej i przewodnikowej Ko-
rynny w kategoriach konfl iktu czy nieudolności artystycznej tekstu78, 

72 Z czasem jej pisarstwo będzie oceniać Krasińska jako literaturę niestrawną, nieco cięż-
ką i deklamatorską; por. E. Krasińska, List 1780 [do Katarzyny Potockiej, 11 listopada 
1867], t. 4, s. 193.
73 Por. E. Krasińska, List 435 [do Aleksandry Potockiej, 16 lipca 1848], t. 2, s. 28.
74 Por. ibidem, s. 27.
75 Por. E. Krasińska, List 447 [do Aleksandry Potockiej, 6 sierpnia 1848], ibidem, s. 40.
76 Ale wracając do Włoch, apeluje do kuzynki, nie mów zbyt wiele złego o tym kraju. To praw-
da, że jest daleko. Jest zaniedbany, pełno tam ruin, wszystko jest stare, niewygodne, wciąż cze-
goś 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 ota-
czają bez przerwy człowieka, a nawet tamtejsza przyroda jest słodkim arcydziełem Boga!... Por. 
E. Krasińska, List 435 [do Aleksandry Potockiej, 16 lipca 1848], ibidem, s. 27.
77 Ibidem, s. 27.
78 Szerzej na ten temat zob. O. Płaszczewska, Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literatu-
rze okresu romantyzmu (1800–1850), Kraków 2003, s. 146–174.
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ale za prawomocne uznaje współwystępowanie w jednym utworze 
dwóch odrębnych modeli stylistycznych (literackiego i naukowego), 
dwóch technik perswazyjnych (poetyckiej i popularyzatorskiej), odwo-
łujących się do różnych modeli recepcji. Co ciekawe, dzięki porównaniu 
do malarstwa Claude’a Lorraine’a79 przypisuje de Staël zdolność ewo-
kowania słowem tego, co nieuchwytne, a co trafnie defi niuje rzeczywi-
stość Italii: idąc za myślą Krasińskiej, uznać trzeba, że hybrydyczność 
gatunkowa i stylistyczna w Korynnie umożliwia charakterystykę wło-
skości w takim stopniu, w jakim światło nieba południa kreuje atmosferę 
pejzaży śródziemnomorskich tego malarza.

Na marginesie refl eksji nad Korynną oraz pisarstwem George Sand 
warto zwrócić uwagę na wzmiankowany już problem, który wydaje 
się nurtować Krasińską przez wiele lat, a mianowicie kwestię postaci 
kobiecych w literaturze dziewiętnastowiecznej. Krasińska okazuje się 
surowym obserwatorem tego, co dokonuje się w pisarstwie kobiecym 
okresu, który w feministycznej historii literatury postrzegany jest 
jako czas, kiedy kobiety próbują dorównać mężczyznom na polu lite-
rackim80. Dochodzi bowiem do wniosku, że w nowoczesnym piśmien-
nictwie brakuje bohaterek z prawdziwego zdarzenia – a mankament 
ten dotyka jednakowo kreacji wychodzących zarówno spod męskiego, 
jak i kobiecego pióra. Wydaje mi się, że k o b i e t ę  trzeba dopiero stworzyć 
na tym świecie, gdyż nigdzie nie istnieje kobieta prawdziwa i kompletna – 
konstatuje w 1848 roku81 na podstawie całokształtu swoich doświad-
czeń lekturowych. Wśród potencjalnych przyczyn takiego stanu Eliza 
wymienia złożoność osobowości kobiecej, która nie przekłada się na 
język literatury tak łatwo jak męska, a także fakt, że autorami większo-
ści niewieścich portretów literackich są mężczyźni, niedysponujący od-
powiednią wiedzą na temat psychiki kobiet. W szczególny sposób nie 

79 Którym posługuje się również w odniesieniu do Rousseau jako „malarza osobowości”; 
por. E. Krasińska, List 428 [do Aleksandry Potockiej, 29 czerwca 1848], t. 2, s. 16.
80 Są to, jak wskazuje Ewa Kraskowska za Elaine Showalter, lata 1840–1880, a więc 
obejmujące cały niemal okres aktywności czytelniczej Elizy Krasińskiej, zmarłej w 1876 
roku. Por. E. Kraskowska, Kilka uwag na temat powieści kobiecej, w: Ciało i tekst. Feminizm 
w literaturoznawstwie, red. A. Nasiłowska, Warszawa 2001, s. 236.
81 E. Krasińska, List 447 [do Aleksandry Potockiej, 6 sierpnia 1848], t. 2, s. 41. La femme, 
est encore à créer dans ce monde, car elle n’existe point vraie et complète, karta 854 w zbio-
rze listów do Aleksandry Potockiej z Archiwum Krzeszowickiego, w zasobach Archiwum 
Państwowego, I/o Wawel, sygn. AK Pot 3238 cz. II, mikrofi lm J-16534.
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odpowiadają jednak Krasińskiej żeńskie postaci u George Sand. O ile 
charakterystyki mężczyzn tej autorki wydają się Elizie ciekawsze pod 
względem artystycznym niż proponowane na przykład przez panią de 
Staël82, o tyle kreacje kobiet pozostawiają wiele do życzenia, gdyż wyda-
ją się mało „prawdziwe”. Z czasem charakterystyka negatywna bohate-
rek Sand stanie się bardziej precyzyjna: 

Pani Sand ma patent wynalazczy na nową rasę kobiet [...]. Wszystkie one są rezo-
nujące, pedantyczne, fi lozofujące, dumne i silne, gdyż bezbarwne i oschłe83 

– stwierdza Krasińska w 1856 roku, zwracając uwagę na potencjalnie 
negatywny wpływ modelu wypracowanego przez autorkę Consuelo na 
kreacje bohaterek w dziełach innych pisarek, takich jak, między inny-
mi, księżna Cristina di Belgioioso (autorka orientalnej Emina. Recits 
turco-asiatique, Paris 1856)84. Obserwacje na temat postaci kobiecych 
wydają się opiniami, które Eliza formułuje samodzielnie i niezależnie 
od poglądów Krasińskiego85. 

Sugestia kuzynki, z którą najchętniej dzieli się przemyślenia-
mi literackimi, oraz włoskie zainteresowania skłaniają Krasińską do 
lektury „dedykowanej ludowi rzymskiemu” powieści Astolphe’a de 
Custine’a Romuald ou la vocation (1849). Dzieło to nie spełnia jednak 
oczekiwań czytelniczki, mimo że wydaje się poruszać najważniejsze 
zagadnienia epoki, czyli kwestie społeczne, polityczne, religijne, moralne, 
miłość, małżeństwo, dogmat, wiara, rząd, reforma, Kościół, a zatem tema-
ty, którymi żyje społeczność europejska przeżywająca dramat Wiosny 
Ludów. Krasińska wyczuwa w tym tekście brak idei wiodącej. Dochodzi 

82 Męskie postaci George Sand są w większości arcydziełami, lecz nie spotyka się wśród nich 
i d e a ł u  w całej sile tego wyrazu i może właśnie dlatego są arcydziełami. E. Krasińska, List 
447 [do Aleksandry Potockiej, 6 sierpnia 1848], t. 2, s. 41.
83 E. Krasińska, List 1141 [do Katarzyny Potockiej, 23 lutego [1856], t. 3, s. 166.
84 Por. ibidem, s. 166.
85 Któremu, mimo że w młodzieńczych listach do ojca opisywał George Sand jako ge-
nialną kobietę bez serca (por. Z. Krasiński, List 55 [do ojca, 13 lipca 1836], w: idem, Listy 
do różnych adresatów, oprac. Z. Sudolski, Warszawa 1991, t. 1, s. 64; dalej jako LRA), ob-
serwacje pisarki na temat relacji między kobietą a mężczyzną na ogół wydają się trafne, 
choć nie zawsze artystycznie udane; por. na przykład samokrytyczną opinię na temat 
Indiany, wyrażoną w liście do Adama Potockiego w 1838 roku, Z. Krasiński, List 8 [do 
A. Potockiego, 17 grudnia 1838], w: LRA, t. 1, s. 389. Zagadnienie stosunku Krasińskie-
go do twórczości Sand omawia w niniejszym tomie Iwona Puchalska.
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też do wniosku, że czytanie tego utworu nie daje sercu zadowolenia86. Sta-
nowi to potwierdzenie przekonania Elizy o złożoności pożytków płyną-
cych z lektury – oprócz wartości poznawczych ma ona również sprawiać 
odbiorcy przyjemność; przy czym przyjemność, jako najprościej osiągal-
na forma szczęścia87, pojmowana jest tu wielowymiarowo i – jak wynika 
z odwołania się do serca jako władzy rozpoznawania dobra i zła – obej-
muje również sferę etyki. Sięgając z kolei po broszurę François Guizota 
na temat demokracji we Francji, Krasińska zwraca uwagę na przejrzy-
stość i logikę wywodu, spokojną i rozsądną argumentację, dobry styl. 
Jednak od literatury podejmującej wątki polityczne oczekuje nie tylko 
respektowania zasad literackiego decorum, które stanowi, jej zdaniem, 
jeden z warunków, od jakich zależy sukces tekstu i jego skuteczność, 
ale przede wszystkim nowatorstwa myśli i spostrzeżeń, które mogłyby 
rzeczywiście wpłynąć na losy społeczności będącej ich adresatką88.

Nie powinien dziwić fakt, że w korespondencji Krasińskiej mniej 
jest wzmianek na temat literatury rodzimej niż na temat piśmien-
nictwa europejskiego. Wbrew pozorom literatura polska to nie jest 
oczywisty kierunek zainteresowań czytelniczych arystokratki, nie tyl-
ko dlatego, że nie wszyscy spośród jej krewnych (w tym wykształco-
na i prowadząca intelektualną korespondencję Aleksandra Potocka89) 
biegle posługiwali się polszczyzną. To Aleksandrze Potockiej Krasiń-
ska, przekonana, że lektura jest także cennym narzędziem glottody-
daktycznym, radzi: Czytaj wiele, takim sposobem wyuczysz się dobrze po 
polsku, jako najdoskonalszy wzorzec języka ojczystego wskazując – za 
sugestią Zygmunta – Biblię (najprawdopodobniej ma na myśli przekład 
Jakuba Wujka), której głośne czytanie gwarantuje przyswojenie ryt-
mu i melodii polskiego90. Przede wszystkim w korespondencji pojawia 
się inna niż wobec literatury europejskiej perspektywa. Krasińska ma 
z wieloma polskimi literatami bezpośredni kontakt, często nie ogra-
nicza się on do stosunków formalnych91. Zarówno ją, jak i adresatów 

86 Por. E. Krasińska, List 531 [do Aleksandry Potockiej, 11 stycznia 1849], t. 2, s. 132.
87 Por. W. Tatarkiewicz, O szczęściu, Warszawa 2004, s. 125–133.
88 Por. E. Krasińska, List 539 [do Katarzyny Potockiej, 21 stycznia 1849], t. 2, s. 139.
89 Por. E. Krasińska, List 296 [do Aleksandry Potockiej, 1 grudnia 1845], t. 1, s. 268.
90 Por. ibidem, s. 268.
91 Do młodzieńczych albumów Elizy i Katarzyny Branickiej wpisują się między innymi 
Julian Ursyn Niemcewicz, Juliusz Słowacki i Adam Mickiewicz, na potencjalny dialog 
ich okolicznościowych utworów zwraca uwagę Sudolski; por. Z. Sudolski, W błękitnym 
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bardziej interesują fakty z ich życia, przedsięwzięcia i sympatie poli-
tyczne, postępowanie w sprawach prywatnych i działalność publiczna, 
toteż – szczególnie w przypadku Adama Mickiewicza, Juliusza Słowac-
kiego i Cypriana Norwida – to one, nie teksty, stają się przedmiotem 
narracji. Krasińskiej zawdzięczamy cenne obserwacje charakterologicz-
ne na temat Mickiewicza z czasów towiańszczyzny i tworzenia Legio-
nu Polskiego oraz Norwida w okresie rzymskim92. W takim kontekście 
ich pisma schodzą na drugi plan. Niemniej jednak na podstawie listów 
Krasińskiej można zrekonstruować panoramę jej lektur z zakresu piś-
miennictwa rodzimego. 

Niewątpliwie czytuje Krasińska autorów tworzących po polsku 
i francusku, jak niepokojący, zdaniem Zygmunta, dziennikarz i dra-
matopisarz Edmund Chojecki (znany jako Charles Edmond). Sięga po 
różnego rodzaju broszury polityczne Polaków (wspomnianego Cho-
jeckiego, Tomasza Potockiego i innych), interesuje się publicystyką 
(chwali między innymi jasne, jędrne, pełne myśli i doskonale napisane 
artykuły Juliana Klaczki93), ale zna również utwory Karoliny Myciel-
skiej (jej Słów kilka do poczciwych ludzi defi niuje jako urocze kazanie94) 
i podróże włoskie różnych autorów. W ostatnim przypadku powodem 
zainteresowania danym tekstem bywa, jak przy okazji Kilku chwil we 
Włoszech w latach 1847 i 1848 (Poznań 1850), jakie pod pseudoni-
mem Wandy Odrowąż wydała Aniela Kuszel-Walewska, pojawienie 
się w nim wzmianki o rodzinie Krasińskich lub dziełach Zygmunta95. 

kręgu..., s. 131–133. Krasińska jest też prawdopodobnie osobą, która poinformowała 
Chopina o śmierci Stefana Witwickiego, co mogło zdarzyć się podczas wizyty, jaką w to-
warzystwie Delfi ny Potockiej złożyła kompozytorowi 7 lipca 1847; por. H.F. Nowaczyk, 
Żona Zygmunta Krasińskiego..., s. 32–34.
92 Por. m.in. E. Krasińska, List 392 [do Katarzyny Potockiej, 1 marca 1848], t. 1, s. 350–
–351, i List 404 [do Katarzyny Potockiej, 31 marca 1848], ibidem, s. 370–375. Drugi 
z wymienionych listów zawiera również obszerną analizę towianizmu i mesjanizmu, 
ukształtowaną wyraźnie pod wpływem Krasińskiego. 
93 Por. E. Krasińska, List 776 [do Katarzyny Potockiej, 13 lutego 1851], t. 2, s. 323 [karta 
802 i n. w zbiorze listów do Katarzyny z Branickich Adamowej Potockiej z Archiwum 
Krzeszowickiego, w zasobach Archiwum Państwowego, I/o Wawel, sygn. AK Pot 501, 
mikrofi lm J-7666]. W 1858 roku Krasińska wraz z mężem uczęszcza na wykłady Klaczki 
poświęcone twórczości Mickiewicza i jest nimi poruszona; por. E. Krasińska, List 1266 
[do Katarzyny Potockiej, 23 stycznia 1858], t. 3, s. 248, i List 1270 [do Katarzyny Potoc-
kiej, 18 lutego 1858], ibidem, s. 251–252.
94 Por. E. Krasińska, List 546 [do Katarzyny Potockiej, 2 lutego 1849], t. 2, s. 150.
95 Por. E. Krasińska, List 768 [do Katarzyny Potockiej, 21 stycznia 1851], ibidem, s. 315.
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W obawie przed represjami ze strony rządu rosyjskiego Eliza trosk-
liwie kontroluje tego rodzaju sygnały. Lektury polskie często podsu-
wa Elizie małżonek, tak dzieje się na przykład w przypadku drama-
tu Edwarda Antoniego Odyńca Felicyta, czyli męczennicy kartagińscy 
(1849)96, który poecie bardzo się podobał97, czy wydanej przez Henry-
ka Rzewuskiego powieści Łaska i przeznaczenie (1851). Autorką przy-
najmniej jednego tomu tego dzieła była zmarła we Włoszech Kaliksta 
z Rzewuskich Caetani, księżna Teano98. Utwór ten miał szansę spodo-
bać się Krasińskiej ze względu na obecność tematyki włoskiej. Arysto-
kratka wypowiada się też na temat twórczości Mickiewicza i Norwida, 
chociaż czyni to w sposób bardziej lakoniczny niż w związku z innymi 
pisarzami. Najwyraźniej nie czuje się uprawniona do wejścia w kom-
petencje męża. Słowacki interesuje Elizę niemal wyłącznie w kontek-
ście jego literackiej polemiki z Psalmami przyszłości Krasińskiego, cie-
kawa jest jego reakcji na głosy krytyki99. Utwory Cypriana Norwida 
uważa często za niezrozumiałe100, a samego autora za szaleńca, ofi arę 
Mickiewiczowskiej ironii i własnej megalomanii101. Z inspiracji Kra-
sińskiego wynika prawdopodbnie uwaga Elizy na temat opublikowa-
nego w 1851 roku Promethidiona: Wszystko, co o nim można powiedzieć 

96 Por. E. Krasińska, List 709 [do Katarzyny Potockiej, 5 czerwca 1850], ibidem, s. 276.
97 Lekturę tego utworu zalecał Krasiński Augustowi Cieszkowskiemu, podkreślając, że 
stanowi on świadectwo, jak pod wpływem idei religijnej Odyniec jako autor się z mier-
ności podniósł aż do wzniosłości (por. Z. Krasiński, List 190 [28 kwietnia 1850] w: LAC, 
t. 1, s. 543–544), a także Jerzemu Lubomirskiemu [pierwsza połowa czerwca 1850], 
stwierdzając, że duch tam towiańszczyzny wieje, ale w tym tylko, co ona ma pięknego i praw-
dziwego, bez domieszki żadnej fałszów ni gwałtów jej (por. Z. Krasiński, Listy do Jerzego 
Lubomirskiego, PBI http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=5546&s=1 [dostęp: 
23 lutego 2012]).
98 Por. E. Krasińska, List 775 [do Katarzyny Potockiej, 11 lutego 1851], t. 2, s. 322. Sze-
rzej na temat tego utworu w monografi i Iwony Węgrzyn Świat powieści Henryka Rzewu-
skiego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012, s. 185, 195–204.
99 Por. E. Krasińska, List 516 [do Katarzyny Potockiej, 25 grudnia 1848] [karta 437 
w zbiorze listów do Katarzyny z Branickich Adamowej Potockiej z Archiwum Krzeszo-
wickiego, w zasobach Archiwum Państwowego, I/o Wawel, sygn. AK Pot 501, mikrofi lm 
J-7666], t. 2, s. 113.
100 W przeciwieństwie chociażby do łatwym wierszem napisanej gawędy szlacheckiej Fe-
liksa Dzierżykraja-Morawskiego Dworzec mojego dziadka (Leszno 1851), nawiązującej do 
Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza. Por. E. Krasińska, List 776 [do Katarzyny Potockiej, 
13 lutego 1851], ibidem, s. 323.
101 Por. E. Krasińska, List 779 [do Katarzyny Potockiej, 25 lutego 1851], ibidem, s. 326.
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to to, że napisał go Norwidion!...102 Mimo to można przypuszczać, że 
inspiracje lekturowe nie były w domu Krasińskich jednokierunkowe. 
Zapewne dzięki sugestii żony i Aleksandry Potockiej Krasiński poznał 
dwa utwory Władysława Syrokomli, Nocleg hetmański. Gawęda na tle 
historycznym (1857) oraz Chatka w lesie (1855–1856), które – o ile 
wierzyć świadectwu Elizy – bardzo mu przypadły do gustu103.

Znaczącą rolę w formacji duchowej i intelektualnej Elizy Krasiń-
skiej odgrywają lektury religijne. Stanowią one nieodzowny skład-
nik procesu samowychowania, jakiemu stale poddaje się Krasińska. 
Pierwsze miejsce zajmuje wśród nich Pismo Święte, po którego różne 
przekłady sięga – odpowiadają jej, mimo negatywnej opinii Kościoła 
na temat tego tłumaczenia, Ewangelie w wersji Lamennais, bowiem 
przenikają w głąb naszego czasu i mogą się stać jedną z jego prawd104. 
Aktualność przedstawianych w danym tekście prawd religijnych, spo-
sób, w jaki odnoszą się one do współczesnego życia, wiara i uczciwość 
nadawcy to kryteria, jakimi posługuje się Krasińska, oceniając dzie-
ła o tematyce teologicznej. Wśród nich znaleźć można zarówno listy 
papieskie kierowane do wiernych105, modlitewniki i prace w rodzaju 
Études sur les idées et sur leur union au sein du catholicisme (Paris 1842) 
pani de Ludre106, lubiane przez romantyków O naśladowaniu Chrystusa 
Tomasza à Kempis (tutaj Eliza znajduje źródło pociechy w rozterkach 
życiowych i podnietę do poświęcenia dla bliźnich)107, rozprawy teolo-

102 Ibidem, s. 326. Rozpoczętą w 1848 roku w Rzymie znajomość Krasińskiej z Norwi-
dem, której materialnym owocem była narysowana przez poetę winieta na papierze 
listowym, wykorzystanym przez Elizę w korespondencji z siostrą (list z 24 kwietnia 
1848), autorytatywnie ocenia Sudolski: Trzy krótkie epizody Norwidowskie: z 1848, 1851 
i 1858 wyczerpują zupełnie ten wątek korespondencji Elizy Krasińskiej. Na ich zróżnicowany 
charakter wpłynęły niewątpliwie animozje, jakie zaistniały w kontaktach między Zygmuntem 
Krasińskim, Augustem Cieszkowskim a Cyprianem Norwidem. Nawet Norwidowskie zbliżenie 
do Krasińskiego na krótko przed jego zgonem i oddanie sprawiedliwości autorowi „Nie-Boskiej 
Komedii” wkrótce po jego śmierci nie zdołały oczyścić atmosfery i nie pozwoliły na nawiązanie 
w późniejszych latach kontaktów towarzyskich Norwida z panią Elizą Krasińską. Z. Sudolski, 
Norwid w listach Elizy Krasińskiej, „Studia Norwidiana” 1991/1992, nr 9–10, s. 173.
103 Por. E. Krasińska, List 1234 [do Aleksandry Potockiej, 27 sierpnia [1857]], t. 3, s. 224.
104 Lekturę jego Les Evangiles. Avec des notes et des réfl ections (Paris 1846) poleca Zofi i 
Potockiej; por. E. Krasińska, List 308 [do Zofi i Potockiej, 14 lutego 1846], t. 1, s. 280.
105 Por. E. Krasińska, List 539 [do Katarzyny Potockiej, 21 stycznia 1849], t. 2, s. 139.
106 Por. E. Krasińska, List 308 [do Zofi i Potockiej, 14 lutego 1846], t. 1, s. 280–281.
107 Por. E. Krasińska, List 104 [do Aleksandry Potockiej, 11/23 czerwca 1840], t. 1, 
s. 123–124. Wbrew tezom M. Lipiec, wysnutym na podstawie Jungowskiej koncepcji 
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giczne Auguste’a Gratry’ego108, jak pisma Ojców Kościoła i czytanki 
katechizmowe (na przykład Marynia, czyli rozmowy o pierwszych zasa-
dach świętej religii ułożone dla pożytku polskich dzieci Julii z Molińskich 
Wojkowskiej, 1846). 

„Lektury pobożne” – których znaczenie dla epoki oraz formacji Kra-
sińskiej wymagałoby osobnego studium – arystokratka dobiera staran-
nie. Odrzuca na przykład spirytystyczną Religion (1853) socjalisty uto-
pijnego Victora Antoine’a Hennequina (przez Krasińskiego nazwaną 
wyznaniami lokaja109) w dużej mierze ze względu na zastąpienie w niej 
duchowości makabryczną mechaniką110. Natomiast za budujące i przy-
datne – mimo błędów i niedoskonałości – dzieło uznaje L’éternité devoi-
lée, ou Vie future des ames après la mort (Paris 1854) Marie-Henriego 
Delange’a, gdzie magnetyzm służy do pokazania wyższości chrześci-
jaństwa nad innymi tradycjami religijnymi i fi lozofi cznymi111. Do pracy 
Delange’a, z pewnością odkrytej dzięki pośrednictwu męża, poruszo-
nego lekturą tego tekstu112, przekonuje Krasińską zawarta w niej kon-
cepcja zmartwychwstania ciał, wizja piekła jako tęsknoty duszy oraz 
wyjaśnienie, czym jest esprit albo Nervengeist113, który łączy tu na ziemi 
duszę z ciałem, a w innym środowisku staje się elementem ciała nieznisz-
czalnego i chwalebnego, obiecanego przez Kościół114. 

Wobec lektur religijnych ma Krasińska precyzyjne oczekiwania: 
powinny wyjaśniać dogmaty wiary, dostarczać przykładów, jak radzić 
sobie w codziennych zmaganiach ze złem i przeciwnościami115, doda-

chrześcijaństwa jako religii patriarchalnej i opresywnej, lektura tej pozycji, podobnie 
jak z przekonaniem stosowana przez Krasińską praktyka imitatio Christi, nie wydaje się 
rezygnacją arystokratki z wolności; por. M. Lipiec, Eliza z Branickich Krasińska..., s. 188.
108 Por. E. Krasińska, List 1231 [do Zofi i Potockiej, 20 sierpnia [1857], t. 3, s. 223; List 
1233 [do Katarzyny Potockiej, 22 sierpnia [1857]], ibidem, s. 224 i List 1266 [do Kata-
rzyny Potockiej, 23 stycznia 1858], ibidem, s. 248.
109 Por. Z. Sudolski, W błękitnym kręgu..., s. 338.
110 Por. E. Krasińska, List 973 [do Katarzyny Potockiej, 26 marca [1854]], t. 3, s. 54–55.
111 Por. ibidem, s. 54.
112 Por. Z. Krasiński, List 99 [do Stanisława Egberta Koźmiana, 16 marca 1854], w: idem, 
Listy do Koźmianów, oprac. Z. Sudolski, Warszawa 1977, s. 431.
113 Krasińscy chętnie posługiwali się tym zaczerpniętym z Jean Paula terminem. Por. 
Z. Sudolski, Literatura niemiecka..., s. 296.
114 Por. E. Krasińska, List 973 [do Katarzyny Potockiej, 26 marca [1854]], t. 3, s. 54.
115 Interesującym retorycznym dowodem na to, że Eliza postrzega życie w kategoriach 
walki, są powracające w jej korespondencji porównania wykorzystujące fi gurę Herkule-
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wać otuchy w chwilach zwątpienia, przybliżać do świętości. Muszą one 
jednak być również pociągające pod względem artystycznym. Istotnym 
atutem książki religijnej okazuje się, paradoksalnie, zdolność przyku-
wania uwagi, zaciekawiania odbiorcy, bowiem gdy się z góry wie, co się 
będzie czytało, wtedy mniej interesujemy się lekturą116. Pisma Ojców Koś-
cioła – prawdopodobnie ze względu na ich wierność zasadom antycznej 
retoryki i wynikającą z ich stosowania precyzję wywodu – okazują się 
atrakcyjniejsze od wypowiedzi współczesnych teologów. Wzorem nie-
tracących aktualności rozważań religijnych są, zdaniem Elizy, dzieła 
świętego Augustyna (nie wiadomo dokładnie, do którego z tekstów 
odwołuje się autorka, czy zna popularne i stanowiące w XIX wieku mo-
del literacki Wyznania, czy też bierze pod uwagę Civitas Dei), w których 
odnajduje zarówno obrazy persewerującego w błędach świata, jak i po-
cieszającą wizję Opatrzności, która 

tak samo mądra, niewidzialna, niezbadana i wszechmocna, kieruje powziętymi za-
miarami i realizuje je wbrew wszystkim ludzkim wysiłkom, wszystkim gwałtom, 
wszelkiej złości i wszelkiemu szaleństwu117. 

Przypisując literaturze – w tym literaturze religijnej – znaczenie wy-
chowawcze, Eliza Krasińska dba także o dobór odpowiednich lektur dla 
swoich dzieci – obok wspomnianych wcześniej czytanek katechizmo-
wych podsuwa im stosowne opracowanie przygód Telemacha według 
Fénelona118, a także – zgodnie z interpretacją Sudolskiego – Historyę 
polską dla dzieci (1824)119, aby wychować je na porządnych obywateli.

Eliza Krasińska do śmierci jest zapaloną czytelniczką. Rozbudowa-
ne rekomendacje lekturowe, rozległe dywagacje na temat poznawanych 
tekstów pojawiają się jednak częściej w jej listach młodzieńczych oraz 
korespondencji z okresu małżeństwa z Zygmuntem. W pierwszym 
przypadku można to tłumaczyć charakterystyczną dla etapu wchodze-

sa; por. np. E. Krasińska, List 1314 [do Katarzyny Potockiej, początek kwietnia 1859], 
ibidem, s. 288.
116 E. Krasińska, List 178 [do Aleksandry Potockiej, 22 maja 1843], t. 1, s. 194.
117 Ibidem, s. 194.
118 Por. E. Krasińska, List 781 [do Aleksandry Potockiej, 9 marca 1851], t. 2, s. 327. 
Sudolski ustalił, że był to skrót dzieła Fénelona w przekładzie Ignacego Stawiarskiego, 
wydany jako Przygody Telemacha, syna Ulissesa (Warszawa 1847). Por. Z. Sudolski, W błę-
kitnym kręgu..., s. 283.
119 E. Krasińska, List 882 [do Katarzyny Potockiej, 2 listopada 1851], t. 2, s. 357. 
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nia w dorosłość potrzebą dzielenia się przeżyciami (a emocje związane 
z lekturą traktowane są wówczas na równi z doznaniami „rzeczywisty-
mi”/bezpośrednimi). W drugim zaś należy uznać je chyba za element 
autokreacji120, bowiem stanowią jeden z sygnałów przynależności do 
środowiska, które „literaturą żyje”: czytanie i dyskusja na temat ksią-
żek należy tutaj zarówno do dobrego tonu, jak i oznacza wtajemni-
czenie w krąg tematyki dostępnej wybranym. Stwarzając swój portret 
jako odbiorcy literatury, Krasińska ukazuje się także jako osoba współ-
uczestnicząca w pasjach męża121. A to z kolei może zarówno przyczy-
niać się do budowy wizerunku Elizy i Zygmunta jako dobrego stadła, 
na czym prawdopodobnie zależało tej odpowiedzialnej i powodowanej 
poczuciem obowiązku kobiecie122 (trudno powiedzieć, czy Krasińska 
świadomie obiera temat lektur jako wątek zastępczy zwierzeń), jak 
i być czynnikiem kompensującym uczuciowe i erotyczne karencje tego 
związku. Zauważalny w późniejszej korespondencji spadek liczby cyto-
wanych dzieł i wskazówek lekturowych dla rodziny nie oznacza jednak, 
że Krasińska czytała wówczas znacznie mniej, jak sugerował Sudolski123, 
lecz wydaje się związany z faktem, że prawdziwe życie nadawczyni oraz 
jej środowiska dostarczało wystarczającej liczby bodźców i tematów 
do dyskusji epistolarnej. Poza tym ustalona już była jej pozycja jako 
odbiorcy literatury, którego gustom można było zaufać – powracająca 
formułka posyłam ci książkę zastępowała więc skutecznie rozbudowaną 
rekomendację. Czytanie indywidualne lub głośne było jedną z codzien-
nych, stałych i niewymagających dodatkowego eksponowania praktyk 
120 Rozumianej jako sugerowanie pożądanego obrazu siebie za pomocą przeróżnych technik; 
por. K. Cysewski, Problem autokreacji w listach Zygmunta Krasińskiego, w: Sztuka pisania. 
O liście polskim w wieku XIX, red. J. Sztachelska, E. Dąbrowicz, Białystok 2000, s. 73.
121 Przejawem takiego współuczestnictwa jest także akcentowanie faktu bycia „twórcą”, 
wyrażającym się jednak w innej dziedzinie sztuki: na Nowy Rok Krasińska posyła sio-
strze arcydzieło – tak, moją improwizację, moją kompozycję, ni mniej ni więcej – mam nadzie-
ję, że będziesz ją grała con expressione furore e amore, E. Krasińska, List 265 [do Katarzyny 
Branickiej, 1 stycznia 1845], t. 1, s. 245.
122 Hoesick tak charakteryzuje Elizę: obowiązkową była pani Krasińska nadzywczaj. 
Wszystko, co uważała, że czynić powinna, czyniła, i tej zasadzie pozostała wierna do końca 
życia (por. F. Hoesick, Incomparabile donna..., s. 481), zwracając też uwagę na jej inne 
przymioty: słodycz bowiem, w połączeniu z anielską dobrocią, były głównymi pierwiastkami 
psychicznemi, jakie się złożyły na ten charakter, prawdziwie wyjątkowy pod wieloma wzglę-
dami, a niepospolity pod każdym (F. Hoesick, Miłość w życiu Zygmunta Krasińskiego, t. 2, 
s. 47).
123 Por. Z. Sudolski, Wprowadzenie, w: Świadek epoki..., t. 4, Warszawa 1996, s. 13.
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Elizy Krasińskiej. Angażowało zresztą nie tylko jej umysł, ale i siły fi -
zyczne, jak można wnioskować z listu do Zofi i Potockiej, gdzie wspo-
mniana zostaje od południa do północy lektura przerywana tylko posiłka-
mi124. 

Znaczącym przejawem funkcjonowania literatury jako „normalne-
go”, zwyczajnego składnika życia jest niewymuszone okolicznościami, 
naturalne posługiwanie się metaforyką oraz aluzjami do piśmiennic-
twa artystycznego w wypowiedziach Krasińskiej, które nie dotyczą 
tej tematyki, a podejmują inne wątki. Na przykład w relacji z podróży 
przez Apeniny w 1843 roku, którą uczestnicy odbywali nie bez lęku 
przed spotkaniem z rzekomo grasującymi w okolicach brygantami, 
nawarstwiają się różnego typu nawiązania literackie. Obok stylizacji 
italopisarskiej125 pojawia się także pastisz romansu grozy, a przede 
wszystkim jawne odwołania do Cervantesa: 

Ko[s]tek udawał Amadisa a raczej Don Kiszota i polecił nam odmówić Pater na 
pierwszy ogniowy strzał [...]. Nie napotkaliśmy żadnego wroga prócz skorpiona 
na murze i w dodatku nasz Don Kichot zmusił go do popełnienia samobójstwa me-
todą, którą gdzieś wyczytał, otaczając go kołem żarzących się węgli126. 

Zachowania uczestników wydarzeń postrzegane są dzięki tym od-
wołaniom z dystansem, ironia narratorki wobec poczynań własnych 
i towarzyszy staje się również elementem jej autocharakterystyki 
jako „mężnej Sarmatki”, która w ocenie niebezpieczeństwa powoduje 
się rozsądkiem (i, wypada dodać, znajomością literatury). Z kolei po-
dróż przez Alpy w 1849 roku, opisywana w kategoriach doświadczenia 
wzniosłości, wywołuje asocjacje dantejskie127. Skojarzenia poetyckie 
prowokuje także kontemplacja śródziemnomorskiej przyrody i pejza-
żu: przychodzą mi na myśl urocze wiersze Goethego, które były tłumaczone 
na wszystkie języki, a na polski doskonale przez Mic(kie)wicza – wyznaje 
124 E. Krasińska, List 1457 [do Zofi i Potockiej, 12 kwietnia 1862], t. 3, s. 372. Na temat 
zwyczajów lekturowych rodziny Krasińskich zob. też: K. Gaszyński, Zygmunt Krasiński 
i moje z nim stosunki, oprac. Z. Sudolski, Opinogóra 2009, s. 83.
125 [...] Rabusie to fantastyczna strona Włoch, podobnie jak duchy w starych niemieckich don-
żonach – wszyscy o nich mówią, ale nikt ich nie widział. E. Krasińska, List 160 [do Zofi i 
Potockiej, 24 listopada 1843], t. 1, s. 169.
126 Ibidem, s. 169. Notabene, metoda pozbywania się skorpiona też jest zaczerpnięta 
z literatury podróżniczej.
127 Chwilami zdawało mi się, że znajduję się w piekle, a często, że w „Czyśćcu” Dantego. 
E. Krasińska, List 619 [do Aleksandry Potockiej, 1 sierpnia 1849], t. 2, s. 220.



„Najlepiej jest być sobą”. Doświadczenia czytelnicze Elizy Krasińskiej 

~  241  ~

Krasińska, przesyłając siostrze z Nicei francuskie tłumaczenie Kenst 
du das Land128. Przywiązanie do literatury, zanurzenie w niej przeja-
wia się również podejmowaniem inicjatyw, które mogłyby nie mieć nic 
wspólnego z piśmiennictwem, takich jak produkcja i sprzedaż lalek na 
cele dobroczynne: wśród przygotowanych (co odnotowuje także „Ku-
rier Warszawski” z 21 grudnia 1874 roku) postaci większość stanowiły 
bohaterki literackie i mitologiczne, począwszy od Pameli, przez Ofe-
lię, Orszulkę Kochanowską, Zosię i Telimenę z Pana Tadeusza, Grażynę 
i Litawora, Narzeczoną z Abydos, po Robinsona Crusoe i Lallę Roukh 
z wschodniego romansu Th omasa Moore’a, Pielgrzyma z Dobromila 
z utworu Izabeli Czartoryskiej, Wiesława z sielanki Kazimierza Bro-
dzińskiego i Łucję z Lammermoor129. Stworzenie plejady lalek literac-
kich wymagało nie tylko zręcznych rąk i odpowiednich nakładów fi -
nansowych, ale przede wszystkim oczytania, erudycji, poczucia hu-
moru i dystansu wobec samej siebie i lektur, którymi karmiło się jej 
pokolenie.

Na podstawie wyrażonych w korespondencji Krasińskiej opinii 
można wnioskować, że arystokratka nie ma wątpliwości co do tego, 
że piśmiennictwo poszerza horyzonty, dostarcza rozrywki intelektu-
alnej, kształtuje smak i charakter (służy porządkowaniu własnych prag-
nień, nadaje cel dniom i kierunek dążeniom130), wywołuje wzruszenie, jest 
czynnikiem ułatwiającym nawiązywanie i rozwijanie relacji interper-
sonalnych. Odmiennie jednak niż wyznający prymat literatury nad in-
nymi formami aktywności człowieka Krasiński, Eliza nie hiperbolizuje 
roli piśmiennictwa w życiu jednostki. Literatura nie jest dla niej celem 
i środkiem istnienia131. Podobnie jak romantycy, wierzy w jej wpływ na 
ludzkie życie (dowodzi tego dokonywana przez nią nie do końca świa-
domie kategoryzacja lektur zgodnie z przypisywaną im funkcją: wy-
chowawczą, konsolacyjną, polityczną, umoralniającą, dydaktyczną czy 
rozrywkową), ale traktuje ją jako jeden z wielu czynników determinują-
cych jego jakość. Jako czytelniczka Krasińska okazuje się również świa-

128 Por. E. Krasińska, List 347 [do Katarzyny Branickiej, pocz. grudnia 1846], t. 1, s. 309.
129 Por. E. Krasińska, List 2046 [do Zofi i Potockiej, ok. 22 grudnia 1874], t. 4, s. 361–
–362, List 2048 [do Zofi i Potockiej, 25 grudnia 1874], ibidem, s. 363–364.
130 Por. M. Lipiec, Eliza z Branickich Krasińska..., s. 185.
131 Por. F. Schlegel, Idee [20], w: idem, Fragmenty, przeł. C. Bartl, oprac. M.P. Markowski, 
Kraków 2009, s. 154.
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domym krytykiem: zdaje sobie sprawę z istnienia oraz przemijalności 
mód i konwencji literackich, z własnych ograniczeń jako odbiorcy dane-
go tekstu, wynikających z osobistej konstrukcji psychicznej, typu wraż-
liwości, i powodowanych oddziaływaniem środowiska132 (nie ukrywa, 
że wiele jej wyborów lekturowych dokonało się z inspiracji męża i że 
opinie Zygmunta wpłynęły na jej sposób odczytania niejednego dzie-
ła). Mimo to poszukuje w literaturze prawdy o człowieku. Komentując 
zaś teksty, postępuje najczęściej zgodnie ze swoją młodzieńczą tezą, że 
najlepiej być sobą133 również wtedy, kiedy dokonuje się selekcji tekstów 
i recenzuje lektury.

Odczytywane z perspektywy literaturoznawstwa porównawcze-
go obserwacje Krasińskiej stanowią coś więcej niż źródło informacji 
z zakresu literackiego życia prywatnego w czasach romantyzmu134. 
Z listów, mimo ich programowo indywidualistycznego oglądu świata, 
wielotematyczności i kompozycyjnej fragmentaryczności135, wyłania 
się chronologiczny obraz rozwoju literatury europejskiej od lat trzy-
dziestych po połowę lat siedemdziesiątych XIX wieku, kreślony przez 
jej aktywnego i kompetentnego czytelnika, bez kłopotów przyswaja-
jącego w oryginale lektury angielskie, francuskie, niemieckie, polskie. 
Przede wszystkim zaś korespondencja Elizy z Branickich Krasińskiej 
to wartościowa refl eksja na temat epoki, prowadzona z perspektywy 
zdystansowanego jej przedstawiciela – „dyletanta” w pozytywnym tego 
słowa znaczeniu.

132 Por. M. Cieśla-Korytowska, „W poezji liliowym oparze”, czyli krytyk w lustrze literatury, 
w: eadem, Autor, autor!, Kraków 2010, s. 10.
133 Por. E. Krasińska, List 84 [do Aleksandry Potockiej, 3/15 marca 1839], t. 1, s. 112.
134 Jako dokument biografi czny, uzupełniający sylwetkę Krasińskiego traktują kore-
spondencję jego małżonki zarówno przedwojenna włoska badaczka romantyzmu pol-
skiego, Nelly Nucci, zob. eadem, Gli ultimi anni di un poeta attraverso le lettere d’una donna 
(S. Krasinski ed E. Branicka), „Europa Orientale” (Roma), luglio 1926, jak i Sudolski, zob. 
idem, Zygmunt Krasiński w świetle listów żony, s. 9–24.
135 Por. A. Kubale, Egzystencja i komunikacja. O listach Zygmunta Krasińskiego, w: Sztuka 
pisania..., s. 152.


