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„Nie jest predysponowany na epistolografa twórca, który ma niechęć 
do opisowości, który pogardza szczegółem, który nie ma kultu dla rzeczy-
wistości obrazowej, wreszcie, który nie odczuwa potrzeby konkretyzowania 
abstrakcji, uplastycznienia tego, co można wyrazić samymi pojęciami, ani 
ostatecznie, kto nie ma poczucia płynności kształtów i nie potrafi  – dla 
uplastycznienia – jednego kształtu wypowiedzenia zastąpić innym”.

Stefania Skwarczyńska, Teoria listu
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WPROWADZENIE

Isaiah Berlin z niepokojem konstatował, że „literatura dotycząca romanty-
zmu jest obszerniejsza niż sam romantyzm”1, a następnie dodawał, iż „lite-
ratura, w której próbuje się określić, czym zajmuje się literatura dotycząca 
romantyzmu, jest całkiem obszerna sama w sobie”2. Badacz widział w tym 
schemat odwróconej piramidy3. W rozważania te wpisane jest ostrzeżenie, 
by nie zagłębiać się w romantyczne labirynty, o ile nie jest to bezwzględnie 
konieczne. To znaczy – jak można mniemać – o ile naprawdę przekonani 
jesteśmy, że starczy nam odwagi powiedzieć na ten temat coś jeszcze, rzucić 
światło na nowe zagadnienia albo chociaż sproblematyzować kwestie wie-
lokrotnie omawiane. Zajmowanie się romantyzmem przyrównywał Berlin 
do pobytu w jaskini Wergilego albo Polifema – łatwo stracić tu życie, rozum, 
a w najlepszym wypadku poczucie kierunku4.

Dylematy Berlina nieobce są każdemu, kto zajmuje się problematyką od-
rodzenia narodowego Słowian. Do prawdziwych slawistycznych komunałów 
należy już więc stwierdzenie, iż stanowi ono jedno z głównych zagadnień hi-
storii literatur słowiańskich. Nie ulega bowiem wątpliwości, że epoka ta (jak 
również zjawisko kulturowe), która swoimi początkami sięga drugiej połowy 
XVIII wieku, a swój kulminacyjny moment osiągnęła w latach trzydziestych 
i czterdziestych wieku XIX, jak żadna inna po niej nadała kulturom słowiań-
skim swoisty rys, stworzyła podwaliny pod nowoczesną świadomość narodo-
wą i ukonstytuowała ich odrębną tożsamość. Zagadnienie to ma w związku 
z tym rozległą tradycję badawczą i każdego kolejnego entuzjastę tematyki 
odrodzenia narodowego stawia wobec kłopotliwej konieczności uzasadnie-
nia wyboru problematyki opatrzonej już tak bogatą bibliografi ą.

1 I. Berlin, Korzenie romantyzmu. Wykłady Mellonowskie w zakresie sztuk pięknych wygłoszone 
w Narodowej Galerii Sztuk w Waszyngtonie, red. H. Hardy, przeł. A. Bartkowicz, Poznań 2004, 
s. 21.

2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Ibidem.



12 Wprowadzenie

Wielowymiarowość i różnorodność słowiańskich odrodzeń narodowych 
skłaniały badaczy do przyjmowania różnych strategii opisu owego intelek-
tualnego i literackiego poruszenia, jakie nastąpiło przede wszystkim wśród 
Czechów, Słowaków i narodów południowosłowiańskich. Problematykę ową 
zgłębiali literaturoznawcy, językoznawcy, fi lozofowie, historycy idei i myśli 
społeczno-politycznej. Oprócz monografi i, dotyczących poszczególnych li-
teratur i ich czołowych postaci, olbrzymią część prac stanowią oczywiście 
takie – i do nich w zamierzeniu powinna dołączyć również nasza – którym 
bliższe są ujęcia komparatystyczne, poszukujące w „Słowiańszczyźnie” swo-
istych „miejsc wspólnych”. Każde z owych „miejsc” jest znowu osobnym, 
ogromnym problemem badawczym, posiadającym olbrzymią bibliografi ę. 
Do kategorii najczęstszych loci communes owej bibliografi i należą sylwetki 
charyzmatycznych postaci5, swoją twórczością lub koncepcjami fi lozofi cz-
nymi inspirujące innych twórców, prezentacje wydarzeń, które odbiły się 
szerokim echem wśród narodów słowiańskich6, opisy charakterystycznych 
dla epoki zjawisk, nabierające czasem charakteru prawdziwych jej „gestów”, 

5 Bibliografi a tematu jest ogromna. Wymienianie w tym miejscu wszystkich pozycji z jej za-
kresu nie ma oczywiście sensu, wystarczy, że wspomnę, iż na gruncie polskiego literaturoznawstwa 
kanoniczne pozostają prace Władysława Bobka i Józefa Magnuszewskiego – Mickiewicz wśród 
Słowaków oraz liczne, pogłębiające tematykę relacji między słowiańskimi intelektualistami, książki 
Henryka Batowskiego, np. Mickiewicz jako badacz Słowiańszczyzny (Wrocław 1956) czy Przyja-
ciele Słowianie (Warszawa 1956). W podobnym duchu utrzymane są niektóre prace zbiorowe au-
torów czeskich i słowackich, będące najczęściej pokłosiem różnorodnych konferencji naukowych. 
Już same ich tytuły wyraźnie wskazują na interpretacyjny układ odniesienia: Pavol Jozef Šafárik 
a slovenské národné obrodenie. Zborník z vedeckej konferencie, zostavil I. Sedlák, Martin 1989; Pavol 
Jozef Šafárik v slovenskej a českej slavistike. Zborník venovaný XI. medzinárodnému zjazdu slavistov 
v Bratislave, Košice 1993 (czy też jego obszerniejsza kontynuacja: Pavol Jozef Šafárik a slavistika. 
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie a dokumentov z osláv 200. výročia narodenia P.J. Šafárika, 
Košice–Martin 1996); Ľudovít Štúr v súradniciach minulosti a súčasnosti. Zborník z medzinárodnej 
vedeckej konferencie v dňoch 10.–11. januára 1996 v Modre-Harmónii v rámci celonárodných podu-
jatí Roka Ľudovíta Štúra, zostavil I. Sedlák, Martin 1997. Trochę osobne miejsce zajmują tu kom-
paratystyczne prace preszowskiego badacza Petra Kášy, autora często zestawiającego z sobą postaci 
lub dzieła polskiego i słowackiego romantyzmu, które w obu kulturach odegrały podobną rolę 
(np. Mickiewicz – Šafárik; Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego Mickiewicza – Starý 
a nový vek Slovákov Štúra; Hurban – Mochnacki). Najbardziej reprezentatywny pod tym wzglę-
dem jest zbiór studiów autora – Medzi estetikou a ideológiou. Literárnohistorické a komparatisktické 
štúdie, Prešov 2001.

6 Słynny praski Zjazd Słowiański w czerwcu 1848 roku jest modelowym przykładem takiego 
ogólnosłowiańskiego wydarzenia. Ciekawym jego świadectwem jest zbiór dokumentów zebrany 
i wydany przez Václava Žáčka – Slovanský sjezd v Praze roku 1848. Sbírka dokumentů, Praha 1958. 
Podobny charakter mają artykuły W.A. Francewa – Štúrovo „schizma” s jeho ohlasy. Zvláštní otisk 
z „Časopisu pro moderní fi lologii a literatury”, sešit 2. a 3., ročník IV v Praze 1914 lub też Ohlasy 
Kollárovy rozpravy „O literární vzájemnosti” v ruske literatuře let třicátých a čtyřicátých [w:] Slo-
vanská vzájemnost 1836–1936. Sborník prací k 100. výročí vydání rozpravy Jana Kollára o slovanské 
vzájemnosti, uspořádal J. Horák, Praha 1938.
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jak na przykład słowianofi lstwo7, czy też omówienia konkretnych przykła-
dów słowiańskiej „współpracy”8.

Angielski poeta i dramaturg Percy Shelley twierdził, że poeci i fi lozofowie 
to nieuznani prawodawcy świata9. Jeśli odnieść jego z gruntu poetycką kon-
statację do sytuacji słowiańskich budzicieli narodowych pierwszej połowy 
XIX wieku, okazałoby się, iż metafora autora Hymnu do piękna myśli ludzkiej 
może zostać odczytana bardziej dosłownie. Moglibyśmy bowiem uznać sło-
wiańskich działaczy odrodzeniowych, którzy równo podzielili między sobą 
funkcje poetów i fi lozofów, za właściwych twórców swoistego intelektualne-
go konstruktu określanego mianem wspólnoty słowiańskiej. Praca ta nie jest 
studium dotyczącym historii idei, nie jest próbą rozstrzygnięcia, na ile kon-
strukt ów nosi cechy utopii, na ile zaś w różnych swoich wariantach był poli-
tycznie możliwy – zagadnienie to było już wielokrotnie podejmowane przez 
badaczy10. Niemniej jednak to właśnie dziewiętnastowieczna, odrodzeniowa 
myśl znajduje się w centrum tych rozważań, a ich celem stanie się przede 
wszystkim badanie odrodzeniowej wyobraźni ujawniającej się – nawiązując 
do tytułu książki – w dyskursie epistolarnym.

7 Zagadnienie słowianofi lstwa, jako jedno z głównych tematów romantycznej kultury litera-
ckiej, doczekało się już paru ważnych monografi i naukowych. Dla naszych rozważań podstawowe 
znaczenie mają prace: Krystyny Poklewskiej Galicja romantyczna (1816–1840), Warszawa 1976, 
Anny Goriaczko-Borkowskiej, Zdzisława Niedzieli – przede wszystkim Słowiańskie zainteresowa-
nia pisarzy lwowskich w latach 1830–1848, Kraków 1966, a także Marii Janion – Poezja w kraju. 
Próba syntezy [w:] Obraz literatury polskiej XIX i XX w. Literatura krajowa w okresie romantyzmu 
1831–1863, red. M. Janion, t. 2, S. III, Kraków 1988, i Marty Ruszczyńskiej – Ziewonia. Ro-
mantyczna grupa literacka, Zielona Góra 2002. Każda z nich dotyczy przede wszystkim literatury 
polskiego romantyzmu, każdorazowo jednak pojawia się tu cenny dla naszej pracy kontekst sło-
wiański.

8 Termin „współpraca słowiańska” pochodzi z książki Henryka Batowskiego Współpraca sło-
wiańska. Zagadnienia polityczne, kulturalne i gospodarcze w przeszłości i teraźniejszości, Warszawa 
1946. W podobnym duchu utrzymane są klasyczne już prace Mariana Szyjkowskiego i Ljubomira 
Đurkovicia-Jakšicia (te dotyczą głównie kontaktów polsko-południowosłowiańskich).

9 P.B. Shelley, A Philosophical View of Reform (1820) in Shelley’s Prose, ed. David Lee Clark, 
London 1988, s. 240. Cyt. za: Ch. Charle, Intelektuálové v Europě 19. století. Historickosrovnávací 
esej s novým původním doslovem autora, prel. P. Doležalová, Brno 2004, s. 49.

10 Mam tu na myśli przede wszystkim ustalenia Marii Bobrownickiej. W pracach takich jak 
Narkotyk mitu (Kraków 1995), Pogranicza w centrum Europy (Kraków 2003) czy też Patologie 
tożsamości narodowej w postkomunistycznych krajach słowiańskich (Kraków 2006) o wspólnocie 
słowiańskiej mówi ona w kategoriach romantycznego mitu słowiańskiego, który będąc siłą napę-
dową odrodzenia narodowego, stał się jednocześnie fałszerzem narodowych tradycji kulturowych. 
Badaczka dzieli kraje słowiańskie na te, które urzekła stworzona przez Jána Kollára utopia słowiań-
skiej wspólnoty, i te, które zdecydowanie się od niej odcięły. Pokazuje również, jak bardzo pewne 
kategorie myślenia o narodzie (narodach słowiańskich), wypracowane w pierwszej połowie XIX 
wieku i pozostające pod wpływem słowiańskiego mitu i utopijnej – według badaczki – koncepcji 
słowiańskiej wspólnoty, zadecydowały o dzisiejszych patologiach tożsamości narodowej w krajach 
słowiańskich.
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Pora w tym miejscu wyjaśnić, co dokładnie oznacza pojęcie „dyskurs od-
rodzeniowy” i czym są jego modele. Zanim jednak odpowiemy na to pyta-
nie, wypada w skrótowej formie przybliżyć, jakie zjawiska możemy określać 
mianem dyskursu, co pozwoli nam następnie wyodrębnić ten aspekt badań 
nad zjawiskiem, który najlepiej koresponduje z poniższymi rozważaniami. 
Jak podkreśla badacz dyskursu Teun A.  van Dijk, możemy mówić o jego 
trzech głównych wymiarach, jakimi są: użycie języka, przekazywanie idei 
oraz interakcja11. Dyskurs bowiem pierwotnie oznaczał „język w użyciu”, do-
piero później terminem tym objęto również teksty zapisane – listy, podręcz-
niki, gazety codzienne, treści rozpraw akademickich12. Wyodrębnienie trzech 
wspominanych wymiarów dyskursu było związane z obserwacją, iż dyskurs 
jest zarówno formą użycia języka, gdzie ważne jest też to, kto mówi, dlaczego 
mówi i kiedy, jak i odnosi się do przekazywanych idei oraz wymaga pewnej 
interakcji werbalnej. Jak pisze van Dijk:

Zadaniem analizy dyskursu jest dostarczenie z in t eg rowanego  opisu tych trzech 
wymiarów komunikacji: jak dane użycie języka wpływa na wyobrażenia człowieka 
o świecie i na przebieg interakcji, oraz vice versa – jak różne aspekty interakcji 
warunkują formę wypowiedzi, a także jak przekonania żywione przez uczestników 
komunikacji decydują o wyborze określonych środków językowych i o dynamice 
sytuacji? Poza tym od analizy dyskursu możemy oczekiwać nie tylko sporządzenia 
systematycznych opisów, ale też sformułowania teorii, które by wyjaśniły owe rela-
cje między językiem, sposobami myślenia i czynnikami interakcyjnymi13.

W tym kontekście „dyskurs odrodzeniowy” będzie oznaczał treści doty-
czące różnych aspektów istnienia słowiańskiej wspólnoty, komunikowane 
przy użyciu specyfi cznego, charakterystycznego języka, w dużej mierze zide-
ologizowanego, nie tylko bowiem nazywającego rzeczywistość, ale poniekąd 
tę rzeczywistość (słowiańską) tworzącego; języka, który stał się głównym na-
rzędziem w ręku ówczesnych działaczy narodowych, najważniejszych akto-
rów sceny odrodzeniowej. Stąd naturalna selekcja w doborze epistolografów. 
Chodziło zatem o wzięcie na warsztat korespondencji tych słowiańskich in-
telektualistów, których żywo interesowało zagadnienie wspólnoty słowiań-
skiej i własnego w niej miejsca. Nie wszyscy bowiem w równym stopniu 
tematyzowali tę problematykę. Najbardziej interesujący i najbardziej przy-
datni w analizie dyskursu odrodzeniowego byliby więc ci autorzy, dla któ-
rych słowiańska wspólnota stanowiła byt odrębny, swoisty, skontrastowany 
z obcymi żywiołami, głównie niemieckim i węgierskim. Warto również 

11 W rekapitulacji zagadnień dotyczących problematyki dyskursu powołuję się głównie 
na pracę: Dyskurs jako struktura i proces, red. T.A.  van Dijk, przeł. G. Grochowski, Warszawa 
2001, s. 10.

12 Ibidem, s. 9 i 11.
13 Ibidem, s. 10–11.
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zaznaczyć, iż samo pojęcie „odrodzeniowy” jest terminem oznaczającym – 
w płaszczyźnie historycznoliterackiej – treści zarówno klasycystyczne, sen-
tymentalistyczne, preromantyczne, jak i romantyczne. Do swoistych cech 
charakterystycznych i jednocześnie paradoksów kultury odrodzeniowej, ro-
zumianej jako specyfi czny typ kultury, należy zaliczyć i to, że aktywnymi jej 
twórcami byli autorzy urodzeni jeszcze w latach osiemdziesiątych, a nawet 
sześćdziesiątych XVIII wieku, a także w latach dwudziestych XIX wieku. 
Spotykają się tu osobowości, które reprezentują jeszcze bez wątpienia oświe-
ceniowy typ intelektualisty, ale też twórcy, których możemy już uznać za ro-
mantyków par excellence. Więcej niż jedno pokolenie bowiem wzięło udział 
w tym wielkim procesie kulturowym. Zderzały się tu i prowadziły z sobą 
dialog odrębne świadomości i różne koncepcje życia narodowego. Ponieważ 
jednak interesująca nas tutaj korespondencja koncentruje się przede wszyst-
kim na okresie od lat dwudziestych do sześćdziesiątych XIX wieku, a sposób 
prezentacji w listach ważkich dla naszych rozważań kwestii zdradza uwikła-
nie epistolografów głównie w romantyczny styl zachowania i myślenia, po-
zwoliliśmy sobie – na płaszczyźnie historycznoliterackiej – na powiązanie 
terminu „odrodzeniowy” przede wszystkim z pojęciem „romantyczny”. Nie 
chodzi wszelako o ich utożsamienie, co skutkowałoby na przykład nieświa-
domym wykluczeniem z procesów odrodzeniowych najwybitniejszych, choć 
w obu kulturach, czeskiej i słowackiej, odgrywających nieco odrębną rolę, 
przedstawicieli klasycyzmu – Jána Hollego czy Josefa Dobrovskiego14, ale 
o podkreślenie faktu, iż kumulacja pewnych najważniejszych dla odrodzenia 
narodowego procesów nastąpiła właśnie w pierwszej połowie XIX wieku15. 
Patronuje temu również przeświadczenie o wadze romantycznego potencjału 
w kształtowaniu procesu odrodzeniowego, przekonanie o jego „uromantycz-
nieniu” i wpisywaniu się w najbardziej ważkie procesy społeczne i kulturalne 
zachodzące w Europie pierwszej połowy XIX stulecia. Odbijająca się w li-
stach świadomość bohaterów niniejszej książki, zarówno tych, którzy uro-
dzili się pod koniec XVIII wieku, jak i tych z początku wieku XIX, będących 
przecież bez wątpienia pełnoprawnymi członkami europejskiej wspólnoty 
ludzi wykształconych, oraz sposób postrzegania przez nich świata są zgodne 
w naszym przekonaniu ze stylem zachowań epoki. Obowiązującym stylem 

14 Znaczenie zarówno Jána Hollego, jak i Josefa Dobrovskiego dla słowackiego i czeskiego 
odrodzenia narodowego nie podlega żadnej dyskusji. Postaci te jednak nie były aktywnymi człon-
kami wspólnoty epistolarnej, o której traktuje ta książka.

15 Pisze o tym również Rafał Majerek, analizując słowackie procesy autoidentyfi kacyjne 
w okresie odrodzenia narodowego. Autor w interesującej nas kwestii stwierdza, iż „szczególna 
pozycja romantyzmu (...) wiąże się z faktem, że w okresie tym charakterystyczne dla całej formacji 
odrodzeniowej zjawiska zyskują swój najpełniejszy kształt, a stworzone przez romantyków sym-
bole i mity narodowe stają się istotnymi elementami wyobraźni zbiorowej”. R. Majerek, Pamięć 
– mit – tożsamość. Słowackie procesy autoidentyfi kacyjne w okresie odrodzenia narodowego, Kraków 
2011, s. 29.
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był tu zaś styl romantyczny. Jego wybór dla tych urodzonych na początku 
XIX wieku był kwestią naturalną, natomiast dla reprezentantów poprzednie-
go pokolenia, z których wielu należało do typu oświeceniowego naukowca, 
mógł stać się swoistą wtórną świadomością. Na uwagę zasługuje tu przede 
wszystkim Pavol Jozef Šafárik, żyjący na styku epok, postać emblematyczna 
zarówno dla czeskiego, jak i słowackiego odrodzenia narodowego. Šafári-
ka trudno nazwać romantykiem, poetą bywał właściwie epizodycznie, ale 
w jego postrzeganiu świata ujawniającym się w listach możemy dostrzec eg-
zystencjalnie strapioną świadomość, noszącą ślady romantyzującej, jeśli nie 
romantycznej już uczuciowości.

Ta indywidua lna  obecność epistolografów z ich własnym i osobistym 
postrzeganiem rzeczywistości jest także bardzo ważnym aspektem książki. 
Epistolografi a słowiańska interesuje nas tu wszak przede wszystkim jako pe-
wien zb io rowy  fenomen ideowy, wyrażony w języku dla niego charaktery-
stycznym. Istotne w analizie tego dyskursu, w analizie dyskursu w ogóle, jak 
stwierdza van Dijk, jest zwrócenie uwagi na czynnik mentalny. Oznacza to, 
jak pisze dalej badacz, iż mamy tu do czynienia z kognitywnym wymiarem 
praktyk komunikacyjnych, w perspektywie którego zgłębia się konstruk-
tywną naturę procesów mentalnych16. Nasza analiza koncentruje się więc 
na wyodrębnieniu z listów tych elementów treści, które układają się w dalszej 
kolejności w pewne matryce myślenia odrodzeniowego. Stąd skupienie się 
na dwóch najistotniejszych aspektach odrodzeniowej wyobraźni: na słowiań-
skiej przestrzeni, rozumianej jako miejsce symboliczne, fantazmatyczne, oraz 
na strategiach identyfi kacyjnych, podejmowanych przez właściwych kreato-
rów tej przestrzeni – słowiańskich intelektualistów. Poszczególne rozdziały 
stanowią zatem rozbiór tych dwóch głównych zagadnień, innymi słowy – 
interpretują kolejne poziomy istnienia słowiańskiej przestrzeni i analizują 
rozmaite aspekty autoidentyfi kacji jej twórców/mieszkańców. Każdy z nich 
to zatem kolejna „wariacja” na temat hasła zawartego w tytułach obu czę-
ści: Między Attylą a Hermannem oraz Rycerze i urzędnicy. Należy podkreślić, 
że omawiane w każdej z nich zjawiska są całościami jednorodnymi, jedynie 
na potrzeby analizy rozbitymi na kolejne odsłony problemu.

Warto również doprecyzować, iż – w myśl koncepcji tej książki – każdy 
jej rozdział ustanawia i reprezentuje osobny model odrodzeniowego dys-
kursu. Każdy stanowi pewien swoisty model mentalny, który zaistniał jako 
konsekwencja (re)konstrukcji sensu tekstu (w tym wypadku listu) na dro-
dze jego krytycznej analizy17. Modele myślenia zostały zatem utożsamione 
z modelami dyskursu, a wszystkie one uporządkowane w systemie opozycji 
binarnych, które wskazują jednocześnie na pewną dychotomię wyobraźni 

16 Dyskurs jako struktura..., s. 26.
17 Ibidem, s. 28.
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słowiańskich epistolografów. Dlatego też dla przejrzystości interpretacji waż-
ne było, by fragmenty listów, a więc głosy słowiańskich autorów, egzempli-
fi kujące pewne interesujące nas zjawiska, koegzystowały z analizą krytyczną, 
by te dwa spojrzenia – spojrzenie „z wewnątrz” i spojrzenie „z zewnątrz” – 
wzajemnie się uzupełniały.

W ten sposób w części pierwszej analiza przestrzeni słowiańskiej skupiła 
się na kolejnych odsłonach czy też kolejnych sposobach konstruowania jej 
tożsamości. Zagadnienia ułożone zostały tak, by „poznawanie” przestrzeni 
słowiańskiej, na drodze odnajdywania i nazywania w listach kolejnych sche-
matów wyobraźniowych, przypominało schemat rozchodzących się kręgów, 
a więc odbywało się w kierunku od wyznaczników najbardziej szczegóło-
wych i konkretnych, określających granice tej przestrzeni, po bardziej ogólne 
– defi niujące jej znaczenie i nazywające narzędzia jej kreacji. Rozważania roz-
poczyna zatem rozdział próbujący określić status tej przestrzeni jako zjawiska 
ufundowanego w dużej mierze przez fakt jej istnienia w granicach między 
żywiołem germańskim a węgierskim, a także stawiający pytanie o ambiwa-
lentną, bo jednocześnie konstruktywną i destruktywną, rolę tych granic. 
Kolejny dotyczy strategii kreowania obrazu wroga i tworzenia w opozycji 
do niego zideologizowanego autostereotypu. Ostatnie dwa rozdziały kon-
centrują się na sposobach tematyzacji kwestii języka (w znaczeniu – „mowy 
Słowian”), który uzyskuje status narzędzia konstrukcji świata słowiańskiego 
oraz – ostatecznie – instrumentu nadania słowiańskiej przestrzeni funkcji 
sakralnej. Owo uświęcenie ma dwa możliwe wymiary. Pierwszy – w kontek-
ście korespondencji Pavla Jozefa Šafárika – prowadzi do uznania słowiańskiej 
przestrzeni za projekt negatywny, niemożliwy, obłędną idée fi xe, drugi zaś 
– w świetle korespondencji słowackiego poety mesjanistycznego Sama Boh-
dana Hrobonia – utożsamia ją z przyobiecanym i odzyskanym Jeruzalem.

Druga część rozprawy czyni przedmiotem rozważań zbiorowy podmiot 
opisanych w części pierwszej działań konstrukcyjnych, czyli działaczy sło-
wiańskich, których wymieniana korespondencja zapełniona jest wątkami 
– nazwijmy je – autotematycznymi, to znaczy refl eksjami dotyczącymi ich 
miejsca i roli w procesie odrodzenia narodowego. Podobnie jak to było w czę-
ści pierwszej, także tutaj każdy rozdział odsłania, rekonstruowane na pod-
stawie listów, mechanizmy autoidentyfi kacji. Kolejne odsłony przybliżają 
sposób przejawiania się słowiańskiej tożsamości budzicieli. Pierwszy rozdział 
porusza zagadnienie dynamiki relacji między narodem a jego koryfeusza-
mi, zmienności wyobrażeń o roli, jaką intelektualiści mają do odegrania. 
Drugi rozdział bada napięcie między tożsamością własną budzicieli a kształ-
towaną przez nich tożsamością słowiańską, która jest interpretowana jako 
zadanie do wykonania. Trzeci dotyczy interesującego badawczo zjawiska, ja-
kim jest zagadnienie choroby i śmierci jako stygmatów tych, którzy – zgod-
nie z użytą retoryką – oddali narodowi życie. Ostatni rozdział w pewnym 
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sensie podsumowuje problematykę drugiej części pracy, proponując ujęcie 
jej w perspektywie istnienia „odrodzeniowego etosu”, którego realizację bądź 
jej niemożność rejestruje przytoczona korespondencja.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż przyjęta tu modelowa strategia 
prezentacji wybranych zagadnień, pozwalająca z jednej strony na odkrycie 
pewnej matrycy rzeczywistości odrodzeniowej, z drugiej – siłą rzeczy może 
prowadzić do pewnych uproszczeń, odsunięcia na dalszy plan zjawisk niuan-
sujących podejmowane przez nas kwestie. Dzieje się tak zwłaszcza w pierw-
szej części książki, gdzie ważniejsze było zaprezentowanie statusu przestrzeni 
słowiańskiej i słowiańskiej mowy (nieodnoszącej się tu do jakiegoś konkret-
nego języka słowiańskiego, ale jedynie obdarzonej atrybutem słowiańskości) 
jako przestrzeni istniejącej pomiędzy żywiołami niemieckim i węgierskim, 
które najczęściej interpretowano jako wrogie i ekspansywne. Kwestie zaś 
skomplikowanego i wielopoziomowego uwikłania kultury czeskiej w kulturę 
niemiecką oraz pojawiające się słowackie głosy na temat możliwej, a nawet 
przyjacielskiej koegzystencji z Węgrami istnieją tu jedynie w charakterze nie-
zbędnego komentarza. Próba pewnej syntezy w obrębie materiału listowe-
go, dostrzeżenia tam swoistych matryc odrodzeniowej wyobraźni, zmusza 
do uchwycenia w pierwszej kolejności wątków wpisujących się w szersze 
kategorie, z których ukonstytuuje się później model myślenia. Każda inna 
strategia naraża nas na rozmycie krytycznej analizy w morzu szczegółów, któ-
rymi listy te są przepełnione. Interesuje nas przede wszystkim to, jak owe 
drobne elementy – zapisane myśli, sugestie, wspomnienia i prośby – wpisują 
się w większe wyobraźniowe całości. Takie ujęcie pozwala na stworzenie mo-
deli, które będą występować w opozycjach binarnych, a więc będą układami 
dynamicznymi, istniejącymi w dialektycznym napięciu18.

Przechodzimy w tym miejscu do kolejnej ważnej kwestii, mianowicie 
do pytania o to, dlaczego to właśnie listy stały się głównym materiałem ba-
dawczym. Nie ulega wątpliwości, że rekonstrukcję dyskursu odrodzenio-
wego można by przeprowadzić, analizując poezję, prozę, prace naukowe 
i działalność publicystyczną słowiańskich działaczy. Badania takie mają już 
swoją historię, patronuje im głównie angielski historyk o czytelnym tempe-
ramencie literaturoznawczym – Hayden White, który w swojej najbardziej 
znanej pracy Metahistory odsłonił pewne paradygmaty myślenia historyczne-
go, biorąc na warsztat kanoniczne rozprawy najwybitniejszych historyków 
w dziejach19. Liczne prace literaturoznawcze i językoznawcze interesujących 

18 Zob. R. Majerek, Pamięć – mit – tożsamość..., s. 25–27.
19 H. White, Metahistory. Th e Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, London 

1975, s. x–xii. Zasadnicze znaczenie dla rozprawy White’a ma oczywiście obszerny wstęp, w któ-
rym autor szczegółowo analizuje swoją metodę.



19Wprowadzenie

nas słowiańskich intelektualistów dałyby niewątpliwie asumpt do odtworze-
nia kształtujących je paradygmatów myślenia naukowego. Brakuje im jednak 
tego, co okazało się jedną z najbardziej istotnych funkcji słowiańskiej episto-
lografi i. Listy stały się bowiem unikatowym medium, dzięki któremu moż-
liwe było realne zaistnienie wspólnoty słowiańskich intelektualistów. Mam 
na myśli fakt istnienia pewnych nieformalnych kręgów korespondencyjnych 
wokół osób wybitnych i uznanych, takich jak Ľudovít Štúr, Ján Kollár czy Pa-
vol Jozef Šafárik. W epistolarnej aktywności autorów widać wyraźną dążność 
do stworzenia sieci powiązań korespondencyjnych, obejmujących jak naj-
większą liczbę adresatów. Sieć tych relacji zdaje się w sposób symboliczny za-
kreślać obszar „stworzonej w duchu” słowiańskiej przestrzeni. Ponadto – jak 
zauważa badacz korespondencji doby stanisławowskiej Wojciech Jurkiewicz 
– niezwykle zajmujące są badania nad związkami kulturalnymi grup społecz-
nych, ich wzajemnym współdziałaniem i oddziaływaniem20. Listy zaś stają 
się płaszczyzną tego oddziaływania. Badacz dodaje: „Zgodzono się, iż wśród 
elementów prawdy historycznej nie można pomijać wiedzy o ludziach, ich 
indywidualnej działalności, psychice, poglądach, namiętnościach, sukcesach 
i rozczarowaniach”21. Również w przypadku analizowanych tu listów mamy 
do czynienia z prawdziwą silva rerum, interesujące nas treści nierzadko trze-
ba ekscerpować z tekstów w całości eksponujących przyjacielskie niesnaski, 
prośby o przesłanie papierosów czy też skargi na jakąś dokuczliwą chorobę.

Wymiana korespondencji, wzajemna komunikacja jest procesem niezwy-
kle dynamicznym22. Epistolarny dialog odbywa się dodatkowo – co dla tych 
rozważań najbardziej istotne – w sytuacji niezwyczajnej, w czasie, gdy procesy 
odrodzeniowe przebiegają w największym natężeniu. Większość przytaczanych 
listów pochodzi bowiem z lat dwudziestych, trzydziestych i czterdziestych XIX 
wieku. List, wyzwolony spod wszelkich reguł normatywnych, przejął w ro-
mantyzmie funkcję publicystyki społecznej, politycznej i kulturalnej, zatem 
wymiana myśli, która dokonuje się w korespondencji, jest zwierciadłem naj-
bardziej ważkiej problematyki nurtującej epokę23. Nie mam tu na myśli je-
dynie treści komentarzy do rozgrywającej się historii i publikowanych dzieł 
literackich, chodzi przede wszystkim o sposób interpretacji rzeczywistości 
korespondujący z pewnymi wzorcami literackimi, przyjętym etosem i obo-
wiązującymi konwencjami, o pisanie niewolne zarówno od stylizacji, jak 

20 W. Jurkiewicz, Korespondencja elit Polski stanisławowskiej. Analiza wybranych kręgów kore-
spondencyjnych, Bydgoszcz 1992, s. 5. Por. także: J. Wojtowicz, Problemy komunikacji społecznej we 
współczesnej nauce historycznej (Uwagi na marginesie konferencji tzw. Studienkreis für Kulturbezie-
hungen in Mittel-und Osteuropa), „Przegląd Humanistyczny” 1980, z. 4, s. 151–156.

21 Ibidem.
22 Dyskurs jako struktura..., s. 27.
23 Słownik literatury polskiej XIX w., red. J.  Bachórz, A.  Kowalczykowa, Wrocław 1994, 

s. 431–435 i 483–485.
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i autostylizacji, o programowość „zmyślenia”, o życie, które „wyczytywane” 
z kart listów staje się tekstem kultury. W listach tak chętnie przez romantyków 
pisanych, listach, które Goethe zaliczył do najważniejszych pomników, jakie 
człowiek może po sobie zostawić24, zawarte zostały konkretne modele percepcji 
świata zatopione w morzu szczegółów i ulotnych wrażeń, które list roman-
tyczny musiał programowo zawierać. Swoje prawo obywatelstwa znalazło tu 
każde najdrobniejsze wydarzenie dotyczące piszącego. Jak podkreśla Zbigniew 
Sudolski, znamienną cechą tej epistolografi i jest traktowanie wszystkich spraw 
na jednej płaszczyźnie, jako równorzędnych i godnych zainteresowania. Jej 
znak rozpoznawczy stanowi przemieszanie spraw błahych i intymnych z roz-
ważaniami o charakterze transcendentalnym oraz z refl eksją historiozofi czną25. 
Przekonanie, że list jest tak naprawdę rozmową, a więc należy pisać tak, jak 
się mówi, pozbawienie korespondencji reguł nowożytnej oratio, rehabilitacja 
pewnych form kolokwializmu w stylu – wszystko to jest spuścizną sentymen-
talnej kultury epistolografi i26. Podjęty i rozwijany przez romantyków postulat 
umieszczania w korespondencji drobnych realiów dnia codziennego uczynił 
z romantycznego listu opowieść o wielkich i małych problemach człowieka 
i świata, widzianych z perspektywy historii i przyszłości27.

W kontekście podejmowanej przez nas problematyki istotne jest również 
to, że owe przepisowe „błahostki” epistolarne, na które natrafi amy podczas 
lektury listów, jawią się przede wszystkim jako miejsce i medium kreowania 
symbolicznego świata słowiańskiego, formowania wyobraźni odrodzeniowej, 
która tak mocno naznaczyła słowiańską społeczność w XIX wieku. Listy te 
rozwinęły własny język kodyfi kowania i kodowania zjawisk, nawet jeśli ich 
autorzy nie mieli świadomości, jak ważka może być owa przyjacielska ko-
munikacja epistolarna. Z nadwyżki znaczenia zdawali sobie już jednak spra-
wę niektórzy myśliciele romantyczni. Czesław Bartnik w swojej monografi i 
przytacza słowa Friedricha Schleiermachera o tym, iż autor tworzy „nieświa-
domie i pozaświadomie”28. My zaś jako czytelnicy wchodzimy w interakcję 
z obiema sferami. Nasza wyobraźnia łączy się z wyobraźnią autorów. Jak pi-
sze o tym Wolfgang Iser:

Wynika z tego pouczający fakt, że ponowne czytanie tego samego tekstu jest w sta-
nie samo tworzyć innowacje. Jeden z istotnych warunków tej tworzonej w toku 
czytania innowacji polega na tym, że w przypadku ponownej lektury nie powtarza 
się ten typ mechanizmu, który pierwotnie pozwoliłby zrealizować postać sensu. 
Nie trzeba nawet kłaść tego na karb subiektywnego stanu czytelnika, który zapew-

24 Cyt. za: Z. Sudolski, Polski list romantyczny, Kraków 1997, s. 10.
25 Ibidem, s. 38.
26 Por. A. Aleksandrowicz, Preromantyczne listowanie jako forma ekspresji uczuć, „Pamiętnik 

Literacki” LXXXIV, 1993, z. 2, s. 72.
27 Ibidem, s. 39.
28 Cz. Bartnik, Hermeneutyka personalistyczna, Lublin 1994, s. 63.
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ne zmienił się przy ponownym kontakcie z tekstem. Typ mechanizmu zmienia się 
już choćby dlatego, że nie sposób całkowicie wymazać z pamięci tego, co już prze-
czytane, a to z kolei wpływa na optykę nowych przyporządkowań29.

Nie ulega wątpliwości, że tak „zdiagnozowana” literatura wymaga obec-
ności wrażliwego i uważnego czytelnika. W przypadku epistolografi i jego 
rola wydaje się szczególnie istotna. Jako współcześni czytelnicy dziewiętna-
stowiecznej korespondencji stanowimy bowiem rodzaj jej „naddanego adre-
sata”. Jednocześnie jednak – jak chciałby tego Philippe Lejeune, niewątpli-
wie inspirujący się w tej kwestii badaniami fi lozofa-fenomenologa Hansa 
Roberta Jaussa – jako czytelnicy do-twarzamy może nie tyle same teksty 
listów, co niewątpliwie ich sensy. Zawieramy z autorem listu swoisty pakt30.

Wreszcie też – jeśli pozwolić sobie na uwagę o charakterze semiotycznym 
w duchu Łotmanowskim – język jest w kulturze wszechobecny31. Oznacza 
to, iż wiele zjawisk życia kultury zdradza językopodobność, a zarazem wie-
le zjawisk, w tym także korespondencja, posiada swój odrębny „status se-
miotyczny”. Nie pytamy bowiem nigdy o to, o czym są analizowane przez 
nas listy, ale zastanawiamy się, co znaczą, co jakiś odnajdowany w nich po-
wierzchniowy typ konstrukcji oznacza w głębi, jaka jest zatem podświado-
mość języka tej korespondencji, a co za tym idzie, jaka jest „podświadomość” 
języka odrodzeniowego32. Lektura słowiańskiej epistolografi i pierwszej poło-
wy XIX wieku jest więc poniekąd próbą – parafrazując tytuł jednej z książek 
Umberta Eco – „czytania” ówczesnego świata w przekonaniu, że – jak pisał 
włoski semiotyk – każdy znak, właściwie zinterpretowany, prowadzi nas za-
wsze do lepszego poznania kodu33.

Na koniec pragnę podziękować osobom, bez których pomocy i wsparcia ta 
książka by nie powstała. Serdeczne podziękowania kieruję przede wszystkim 
do mojego promotora – prof. dr. hab. Jacka Balucha, który zachęcił mnie 
do zajęcia się problematyką epistolografi i słowiańskiej. Realizacja tego te-
matu nie byłaby możliwa bez stypendium udzielonego mi przez Fundusz 
Wyszehradzki. Dzięki niemu rok akademicki 2006/2007 mogłam spędzić 
na Uniwersytecie Karola w Pradze, gdzie pomocą naukową służył mi prof. 
Rudolf Chmel.

29 W. Iser, Proces czytania. Perspektywa fenomenologiczna [w:] Współczesna myśl literaturoznaw-
cza w Republice Federalnej Niemiec. Antologia, wybrał, opracował i wstępem opatrzył H. Orłowski, 
Warszawa 1986, s. 231.

30 Ph. Lejeune, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografi i, red. R. Lubas-Bartoszyńska, 
przeł. W. Grajewski, S. Jaworski, A. Labuda, R. Lubas-Bartoszyńska, Kraków 2007.

31 J. Łotman, Kultura i eksplozja, przeł. B. Żyłko, Warszawa 1999, s. 13.
32 Por. na ten temat: M. Czerwiński, Język, kultura, społeczeństwo. O potrzebie badań dyskursu, 

„Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 2006, t. 41, s. 247.
33 U. Eco, Czytanie świata, przeł. M. Woźniak, Kraków 1999, s. 166.
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Ostateczny kształt książka ta zawdzięcza jednak życzliwej lekturze i cen-
nym uwagom prof. dr hab. Marii Dąbrowskiej-Partyki oraz prof. dr hab. Ce-
liny Judy. Dzięki ich inspirującemu wsparciu możliwe było doprecyzowanie 
wielu wątków tej rozprawy.

Wdzięczność winna jestem również najbliższym: Rodzicom, którzy 
wspierali mnie od zawsze, oraz Mężowi i Synom – za miłość i cierpliwość.



Część pierwsza

MIĘDZY ATTYLĄ A HERMANNEM, 
CZYLI PRZESTRZEŃ SŁOWIAŃSKA 
W LISTACH LUMINARZY ODRODZENIA 
NARODOWEGO





Pojęcie „przestrzeni słowiańskiej”, kluczowe dla naszych dalszych rozważań, 
wymaga kilku słów wyjaśnienia. Nie odnosi się ono do realnej przestrzeni 
słowiańskiej, wyznaczonej geografi cznie, jako pewien obszar Europy Środ-
kowej, lub też politycznie, jako ta część nacji słowiańskich, która znalazła 
się w granicach monarchii Habsburgów. Chodzi raczej o przestrzeń metafo-
ryczną albo przynajmniej silnie zmetaforyzowaną, która odsłania się w kore-
spondencji wybranych przedstawicieli odrodzenia narodowego XIX wieku, 
przede wszystkim czeskiego i słowackiego (głównie Pavla Jozefa Šafárika, 
Jána Kollára, Františka Palackiego, Ľudovíta Štúra, Václava Hanki, Jozefa 
Miloslava Hurbana, Václava Staňka), ale też luminarzy iliryzmu – Ljudevita 
Gaja i Stanka Vraza.

Interesującą nas tu słowiańską przestrzeń tworzy pewien konglomerat zja-
wisk dotyczących tych elementów słowiańskiej rzeczywistości, które przefi l-
trowane przez ludzką świadomość, znalazły swoje odbicie w korespondencji. 
Ponieważ zaś obiektem analiz jest list, gatunek niezwykle specyfi czny, stojący 
na pograniczu literatury i sztuki użytkowej, prawdy i, jak pisała o tym Maria 
Janion, programowego zmyślenia34, owo „przefi ltrowanie przez świadomość” 
nabiera dużo większego znaczenia niż w przypadku innych tworów litera-
ckich czy też literacko-użytkowych.

Już Stefania Skwarczyńska w monografi i dotyczącej teorii listu zwracała 
uwagę na psychologiczny aspekt epistolografi i w kontekście napięcia, jakie ist-
nieje między listem a rzeczywistością35. Ma to niebagatelne znaczenie w przy-
padku analizy korespondencji wspomnianych wyżej słowiańskich intelektua-
listów. Chodzi bowiem o swoiste „wydestylowanie” z listów tych fragmentów 

34 Zob. M. Janion, Tryptyk epistolografi czny [w:] eadem, Romantyzm. Studia o ideach i stylu, 
Warszawa 1969, s. 210; Z. Sudolski, Polski list romantyczny, s. 18.

35 Przedmiotem analiz nie jest wprawdzie status gatunkowy listu, w tym miejscu warto jednak 
przytoczyć słowa autorki wciąż inspirującej monografi i dotyczącej teorii listu – Stefanii Skwarczyń-
skiej. Badaczka zwraca uwagę na fakt niezwykłej autonomiczności listu, która to cecha stanowi 
główną trudność w wypracowaniu jednorodnych kryteriów jego oceny. Autorka podkreśla rów-
nież, że mimo iż niejednokrotnie konkretne realizacje tego gatunku zalicza się do arcydzieł świa-
towej literatury, list nie doczekał się właściwie wypracowania należytych narzędzi analizy (książ-
ka Skwarczyńskiej jest pod tym względem pionierska), które brałyby pod uwagę jego dwoistą, 
literacko-użytkową naturę. Zob. S. Skwarczyńska, Teoria listu, Białystok 2006, wyd. II, s. 20 i 24. 
W artykule tej samej autorki, będącym swoistym podsumowaniem wniosków sformułowanych we 
wcześniejszej monografi i, czytamy: „List w swym podstawowym sensie i charakterze jest przede 
wszystkim na usługach życia, podobnie więc jak roje przedmiotów użytkowych, a w sferze tworów 
językowych – jak wszelkiego rodzaju wypowiedzenia obsługujące bezpośrednio różnorodne kon-
takty międzyludzkie. Nie przynależy zatem do dziedziny sztuki literackiej odciętej od bezpośredniej 
użytkowości. A przecież ów list, wygnany jako gatunek ze sfery poetyki, osiąga nierzadko takie 
wyżyny artyzmu, że historia literatury wprowadza go w obręb literatury pięknej jako swoistą chlubę 
(...). A więc istny paradoks: list z jednej strony nie należy do literatury, z drugiej bywa zaliczany 
w swych konkretnych realizacjach nawet do arcydzieł literatury światowej” (S. Skwarczyńska, Wo-
kół teorii listu. Paradoksy [w:] eadem, Pomiędzy historią a teorią literatury, Warszawa 1975, s. 178).
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rzeczywistości, która była udziałem ich autorów i dotyczyła pracy na niwie na-
rodowej, tak artystycznej, jak i naukowej, a następnie opisanie, w jaki sposób 
te wycinki rzeczywistości zostały naświetlone przez ich wyobraźnię. Nie ulega 
wątpliwości, iż zagadnienie selektywnej wobec rzeczywistości roli wyobraźni 
autora w procesie twórczym należy do szeregu literaturoznawczych oczywisto-
ści. W przypadku pracy z korespondencją ma ono jednak o tyle niebagatelne 
znaczenie, że zasadniczym problemem, na który zwracają uwagę badacze, jest 
tutaj ów moment transpozycji rzeczywistości na pewne pojawiające się w li-
stach obrazy36. Opisując ten proces, Skwarczyńska stwierdza:

Autor listu może z nurtu rzeczywistości wyłowić drobiazgi, szczegóły, może je trak-
tować jako rzeczy pełne same w sobie albo też nadawać im wartość reprezentatyw-
ną. Może również ujmować rzeczywistość jak najszerzej, dążąc raczej do fi lozo-
fi cznego uogólnienia. Ta sama rzeczywistość może jednemu autorowi dać substrat 
do budowy pewnego makrokosmosu, jak drugiemu do wydobycia z niej mikrokos-
mosu czy mikrokosmosów. W związku z tym indywidualność autora może zmienić 
proporcje faktów37.

Analiza korespondencji luminarzy odrodzenia narodowego słowackiego 
i czeskiego, a także – w charakterze niezbędnego kontekstu – listów wybra-
nych przedstawicieli południowosłowiańskiego środowiska intelektualnego 
pierwszej połowy XIX wieku daje asumpt do wskazania pewnych dominu-
jących matryc wyobraźni odrodzeniowej poprzez wyodrębnienie najbardziej 
ważkich, a więc najczęściej i niemal obsesyjnie powracających w tej w kore-
spondencji przemyśleń.

Powyższe stwierdzenie stanowi właściwie rodzaj dominanty wszystkich 
rozważań zawartych w tej książce. W jej pierwszej części natomiast, jak już 
wspominałam, przedmiotem zainteresowania jest słowiańska przestrzeń w li-
stach, ów mikrokosmos wskazany w przytoczonej wyżej wypowiedzi Skwar-
czyńskiej, konkretniej zaś – odwołując się do wcześniejszych ustaleń – pe-
wien wyobraźniowy ekwiwalent tej przestrzeni.

36 Mam tu na myśli prace Marii Janion, Zbigniewa Sudolskiego, Kazimierza Cysewskiego 
i Elżbiety Rybickiej. Pierwszych dwoje badaczy skupiło swoje rozważania na polskim liście ro-
mantycznym. Zbigniew Sudolski jest autorem monografi i w całości poświęconej temu tematowi. 
W ich ujęciu problem transpozycji rzeczywistości na list (konsekwentnie ujmowany jako tekst 
literacki) jest opisywany w kategoriach najdogodniejszego miejsca do stworzenia zmyślenia o sobie 
oraz listu jako ekspresji romantycznej osobowości i świadomej literackiej opowieści autobiogra-
fi cznej. M. Janion, Tryptyk epistolografi czny, s. 213; Z. Sudolski, Polski list romantyczny, s. 16. Ka-
zimierz Cysewski natomiast napięcie między egzystencją a myślą, faktem a jego komunikowaniem 
rozważa, posługując się określeniem „fi kcjonalność” listu, która w interpretacji badacza stanowi 
wypadkową zarówno jego nieintencjonalnej zawartości, jak i decyzji odbiorcy (adresata faktyczne-
go czy też „pozaadresowego”), wynika więc bardziej z potencjału listu niż z decyzji samego autora. 
K. Cysewski, Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad epistolografi ą, „Pamiętnik Literacki” 
1997, z. 1, s. 101.

37 S. Skwarczyńska, Teoria listu, s. 65–66.
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Możemy zatem założyć, że mamy do czynienia z przestrzenią wyobrażo-
ną. Określenie to zostało tutaj oczywiście użyte per analogiam do efektow-
nego terminu „wspólnoty wyobrażone”, pochodzącego z książki pod tym 
samym tytułem autorstwa Benedicta Andersona. Rozważania badacza do-
tyczą wprawdzie kwestii historii politycznej w kontekście rozprzestrzeniania 
się nacjonalizmów, ale ważne są również w aspekcie teoretycznym, stwarza-
ją bowiem pewną atrakcyjną intelektualnie matrycę. Jedną z przewodnich 
tez książki Andersona jest przekonanie, że każdy naród jest tak naprawdę 
wspólnotą wyobrażoną, konkretniej zaś „wyobrażoną wspólnotą polityczną”, 
co oznacza, iż członkowie narodu, mimo że nie znają wszystkich swoich ro-
daków, pielęgnują w umyśle obraz całej wspólnoty38.

Dla nas najważniejszy jest ów kreacyjny moment teorii amerykańskiego 
badacza, dotyczący samego procesu wyobrażania, a mianowicie fakt, że istot-
ne są tutaj znamiona trybu, w jakim przebiega dane „wyobrażanie”. W po-
dobną matrycę wypada ująć rozważania na temat przestrzeni słowiańskiej. 
Powtarzające się bowiem w listach różnych postaci podobne elementy, ka-
tegorie i ujęcia, odnoszące się do interesującego nas zagadnienia, pozwalają 
wysunąć przypuszczenie o wspólnotowości pewnych doświadczeń egzysten-
cjalnych, przekształcających się w refl eksje utrwalone w listach.

Skoro określiliśmy już, do czego odnosi się pojęcie słowiańskiej przestrze-
ni w korespondencji, pora na ustalenie, jakie elementy się na nią składają; 
innymi słowy, jakie elementy rzeczywistości dostępnej interesującym nas epi-
stolografom, przefi ltrowane przez ich wyobraźnię, uzyskały status kategorii 
dystynktywnych dla ukształtowania się epistolarnego obrazu tej przestrzeni.

W pierwszej kolejności będzie to więc zagadnienie dotyczące jej ontolo-
gii, faktu istnienia słowiańskiego żywiołu między innymi żywiołami, obcymi 
i – dodajmy – wrogimi, oraz konsekwencji, jakie niesie z sobą owo usytuo-
wanie. Rozważania te stanowią nadrzędną ramę dla kolejnych kwestii, wśród 
których ważne miejsce zajmuje nadanie przestrzeni słowiańskiej rangi sakral-
ności, tematyzowane w listach gesty wyboru języka słowiańskiego, przybie-
rające niejednokrotnie egzaltowaną formę wyrzeczenia się innych języków. 
Gesty te są o tyle istotne, iż świadczą o nadaniu mowie Słowian atrybutu 
mowy prawdziwej w znaczeniu absolutnym, która zgodnie z bardzo roman-
tycznym, Herderowskim z ducha przekonaniem stanowi swoiste panaceum 
na ekspansję obcych języków, antycypujących inwazję obcych żywiołów: ger-
mańskiego i węgierskiego. Stąd tworzenie w przestrzeni korespondencji ich 
negatywnego wizerunku, który spełnia niejednokrotnie funkcje konsolacyj-
ne. Zjawiska te przenikają się wzajemnie lub też wynikają jedne z drugich, 
dlatego też, dla przejrzystości wywodu, w dalszej części rozważań zostaną one 
omówione w osobnych rozdziałach.

38 Por. B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone, przeł. S. Amsterdamski, Kraków 1997, s. 19.
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TOŻSAMOŚĆ NADANA, 
CZYLI SŁOWIAŃSKA MIĘDZY-PRZESTRZEŃ

We współczesnej refl eksji na temat tożsamości przewija się myśl o jej nar-
racyjnym charakterze. Dla brytyjskiego socjologa Anthony’ego Giddensa 
tożsamość jest poczuciem refl eksyjnie rozumianej biografi cznej (autonarra-
cyjnej) ciągłości39. Kluczowe pojęcia dla tego twierdzenia to „narracja” i „ciąg-
łość”. Zgodnie z defi nicją, sobą – zarówno w wymiarze jednostkowym, jak 
i zbiorowym – stajemy się zatem poprzez opowieść. Innymi słowy – samym 
sobie musimy „opowiedzieć” samych siebie. Narracja ta musi ponadto ist-
nieć w sposób ciągły, nieprzerwany. Tożsamość – zdaniem Giddensa – nigdy 
nie jest gotowa i ustalona, cały czas wymaga może nie tyle kształtowania jej 
na nowo, ile nieustannego do-twarzania. Jej zaistnienie warunkuje umie-
jętność utrzymania ciągłej autonarracji40. Symbolicznie więc proces kształ-
towania własnej tożsamości inicjuje rozpoczęcie narracji. Każda opowieść 
bowiem zawsze gdzieś ma swój początek.

W artykule Posudek – czy właściwie recenzji słynnego swego czasu Słowni-
ka czesko-niemiecko-łacińskiego Juraja Palkoviča – Kollár odniósł się do prob-
lemu wzbogacania języków słowiańskich i zaproponował strategię swoistych 
międzyzapożyczeń w obrębie tych języków, piętnując „wysługiwanie się” w tej 
kwestii łaciną i językiem niemieckim. Swoje stanowisko uzasadniał stwierdze-
niem, że „otworzył się przed nami inny świat – zwany Słowiańszczyzną”41. Nie 
ulega wątpliwości, iż na poziomie stylistycznym mamy tu do czynienia z me-
taforą, która wyraża swoisty słowianofi lski zamęt wśród elit intelektualnych 
Słowiańszczyzny końca XVIII i pierwszej połowy XIX wieku. Warto jednak, 

39 A. Giddens, Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age, Stanford, 
CA 1991, s. 53. Cyt. za: K. Rosner, Narracja, tożsamość, czas, Kraków 2003, s. 42.

40 Ibidem.
41 J. Kollár, Posudek, „Krok” 1823, I, částka IV, s. 128–141. Wszystkie cytaty w tłumaczeniu 

Autorki, o ile nie zaznaczono inaczej. Cyt. za: J. Vlček, Dějiny české literatury II, Praha 1940, 
s. 176–177.
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zgodnie z kognitywistycznym przekonaniem o permanentnym uwikłaniu ję-
zyka w kontekst kulturowy i o tym, że głównym źródłem metafor jest na-
sze myślenie, spojrzeć na frazę Kollára jako na efekt pewnej konceptualizacji 
ufundowanej na swoistym doświadczeniu rzeczywistości42.

Metafora, którą posłużył się autor Córy Sławy, ewokuje szereg ważnych 
dla naszych rozważań kontekstów. Przede wszystkim w jakimś niemal per-
formatywnym akcie zwiastuje zaistnienie nowej przestrzeni, nowego świata – 
jak określił to Kollár. Nowa słowiańska przestrzeń „nastaje” jednak w ramach 
pewnych bardzo restrykcyjnych granic. Ważne są właśnie owe granice wraz 
z różnymi możliwościami interpretacji ich statusu, jak również to, w jaki 
sposób ich istnienie kształtowało myślenie o tej przestrzeni, a w konsekwen-
cji jej dyskursywne ujęcie.

Badając przestrzeń słowiańską w listach luminarzy odrodzenia narodowe-
go pierwszej połowy XIX wieku, zanim zadamy pytanie, co owa przestrzeń 
znaczy (co znaczą konstytuujące ją elementy), musimy wcześniej zapytać: 
gdzie znaczy – a więc w którym miejscu „otworzyła się” owa nowa rzeczy-
wistość, proklamowana przez Kollára w recenzji słownika. Jedna jej cecha, 
na którą wskazuje również użyte przez poetę określenie dotyczące „otwie-
rania się”, a zatem pewnego procesu, wydaje się podstawowa i zasługuje 
na szczególną uwagę. Chodzi mianowicie o istnienie owego „pomiędzy”, ale 
też o jego genezę, która podążając tropem metaforyki cytowanego tekstu, 
wiąże się z powstaniem czegoś, co wcześniej nie istniało, czy też otwieraniem 
czegoś, co było zamknięte43. Bez ryzyka nadinterpretacji możemy założyć, 

42 Zamierzeniem pracy nie jest wprawdzie kognitywistyczna analiza silnie zmetaforyzowa-
nego języka listów luminarzy odrodzenia narodowego, ale osiągnięcia kognitywistów związane 
ze sformułowaniem tezy o metaforyczności naszego myślenia w ogóle wychodzą naprzeciw rozwa-
żaniom o słowiańskiej przestrzeni jako w dużej mierze przestrzeni mentalnej. George Lakoff  pisał, 
że „istnienie metafor jako wyrażeń językowych jest możliwe dzięki temu, iż tkwią one w systemie 
mentalnym człowieka”. M. Johnson, G. Lakoff , Metafory w naszym życiu, Warszawa 1988, s. 38. 
Por. również: Z. Muszyński, Granice metafory, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 
2000, vol. XXV, sectio I, s. 307.

43 Użyte przez Kollára sformułowanie o otwieraniu czegoś, co było zamknięte, czyli w jakimś 
sensie powoływaniu do życia, nie odnosi się oczywiście do charakterystycznego dla kultury odro-
dzenia narodowego małych narodów słowiańskich rysu, który polegał na wypełnianiu luk istnieją-
cych we własnej historii lub też, w skrajnych przypadkach, wytwarzaniu owej historii. O tej – jak 
powiedzielibyśmy za Erikiem Hobsbawmem – „tradycji wynalezionej” pisało w swoich pracach 
wielu badaczy, którzy wypowiadali się na temat odrodzenia narodowego. Nie sposób wymienić ich 
wszystkich, wspomnę więc jedynie tych, których prace, mimo iż metodologicznie zróżnicowane, 
miały ogromny wpływ na niniejsze rozważania. Będą to: Vladimír Macura (rozdział książki Zna-
mení zrodu, Praha 1995, zatytułowany Emancipační úsilí), Maria Bobrownicka (wątki te przewijają 
się zwłaszcza w swoistym tryptyku, w jaki układają się prace: Narkotyk mitu [Kraków 1995], Po-
granicza w centrum Europy [Kraków 2003] i Patologie tożsamości narodowej w postkomunistycznych 
krajach słowiańskich [Kraków 2006], oraz w tomach zbiorowych pod redakcją badaczki, z których 
na szczególną uwagę w interesującym nas aspekcie zasługuje tom Mity narodowe w literaturach sło-
wiańskich, Kraków 1992), Jacek Kolbuszewski (rozważania badacza o eposie Jána Hollego zawarte 
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że owo otwieranie się świata Słowiańszczyzny jest poetyckim komenta-
rzem do budzenia się świadomości narodowej wśród narodów słowiańskich 
i do prawdziwej erupcji zainteresowania wszystkim, co słowiańskie. W uję-
ciu Kollára – osobowości ze wszech miar poetyckiej – przestrzeń słowiańska 
zdaje się brać swój początek z niewielkiej, mikroskopijnej szczeliny, powstałej 
w jednolitej dotychczas strukturze, która następnie rozrosła się, rozsadzając 
ją, ale jednocześnie dając początek nowemu światu. Symboliczny akt de-
wastacji – jak widzi to Kollár – wyznaczył granice nowej przestrzeni sło-
wiańskiej. Przestrzeń słowiańska, słowiańskość pojawiają się więc w miejscu, 
w którym niepodzielnie panowały dotąd inne kultury – niemiecka i węgier-
ska. Dlatego musi ona pozyskać, a następnie rozszerzyć swoje terytorium. 
Dokonuje się to kosztem mniej lub bardziej symbolicznego uszczuplenia 
wpływu owych obcych kultur. To uszczuplenie, przy jednoczesnym nadaniu 
im statusu kultur wrogich, żywiołów nieprzyjacielskich, wydaje się warun-
kiem ukonstytuowania tożsamości przestrzeni słowiańskiej.

Sformułowanie Kollára z cytowanej wyżej recenzji o tym, że otworzył się 
świat słowiański, zostało zinterpretowane jako symboliczny początek tożsa-
mościowej narracji. Opowieść tę należy teraz podtrzymać, a zadanie to staje 
się od tej chwili obowiązkiem każdego członka konstytuującej się wspólnoty 
słowiańskich intelektualistów. Giddens kładzie ogromny nacisk na rolę jed-
nostki czy też grupy w kształtowaniu się tożsamości. Tożsamość jest więc jak-
by wynikiem pracy nad sobą. Póki jesteśmy w stanie snuć opowieść o sobie 
samych, póty jestestwo nasze nie jest zagrożone. W tym kontekście przyjrzyj-
my się fragmentowi listu z 5 marca 1820 roku, który przebywający wówczas 
w Peszcie Kollár napisał do mieszkającego w Pradze Františka Palackiego. 
W liście czytamy:

W głębokim śnie wszystko u nas. Naród, język etc. Słowa te zdają się tutaj owoca-
mi urażonej dumy albo śmiesznymi żartami wybujałej wyobraźni! Miejmy jednak 
nadzieję i pracujmy, a wszystko dobrze będzie. Już i tak wygraliśmy, skoro myśl 
sama o Słowiańszczyźnie wśród nas się pojawiła. Teraźniejszość nie ma znaczenia. 
Gdy jednak dusza rozgości się w ciele, a Newa tu i tam rozleje, ni Hermann, ni 
Attyla uczynić nic nie zdołają. – Błogosławione nasze wnuki, błogosławieni i my, 
którzy nie z własnej woli narzędziami w rękach losu jesteśmy44.

w tomie Na południe od Tatr. Studia o literaturze słowackiej, Wrocław 2003), Halina Janaszek-Iva-
ničková (prace poświęcone analizie mitu szturowskiego – szczególnie ważna monografi a Kochanek 
Sławy. Studium o Ľudovície Štúrze, Katowice 1978), Joanna Goszczyńska (praca Mit Janosika w folk-
lorze i literaturze słowackiej XIX wieku, Warszawa 2001, ale również trzy tomy pod redakcją ba-
daczki zatytułowane Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich, Warszawa 2004, 2005) 
oraz Rafał Majerek (którego książka Pamięć – mit – tożsamość. Uwagi do typologii kultury słowackiej 
okresu odrodzenia narodowego [Kraków 2011] jest ważkim podsumowaniem tej problematyki).

44 Wszystkie cytaty z listów Jána Kollára do różnych adresatów pochodzą z wydania: Listy 
Jána Kollára I. 1816–1839, pripravil Jozef Ambruš, Martin 1991, s. 30. Dalej cytaty te oznaczone 
zostaną skrótem LJK z podaniem strony.
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Myśl o Słowiańszczyźnie zakiełkowała w umysłach i teraz – wydaje się 
– nic już nie jest w stanie przerwać opowieści o niej. Rozlewa się niczym 
Newa i symbolicznie zaznacza swoje terytorium. Obszar ten określają, obej-
mują ramami jednak pewne konkretne granice, którym w prezentowanym 
fragmencie nadano znaczące imiona – przywołane poprzez swoiste synekdo-
chiczne utożsamienie – a mianowicie Attyla i Hermann. Pierwsze wskazuje 
oczywiście na żywioł węgierski, drugie z kolei na germański. I nie chodzi tu 
tylko o to, o czym pisała Maria Bobrownicka, a mianowicie, że idea słowiań-
ska była swoistym panaceum na ekspansję wyżej wymienionych nacji45. Idea 
słowiańska, metaforycznie wypełniająca słowiańską przestrzeń, nadawała jej 
status przestrzeni doskonale odrębnej, kreowała zupełnie nową jakość, której 
istnienie w napięciu między dwoma wrogimi żywiołami, wyznaczającymi 
jej granice, określiło jej ostateczny kształt, spełniło funkcję specyfi cznej kul-
turowej klamry. Status owej przestrzeni jest tutaj niezwykle ambiwalentny, 
zgodny jednak z fi lozofi czną interpretacją granicy. Bardzo dobrym przeglą-
dem i podsumowaniem problematyki „granicy” i „graniczności” w jej aspek-
cie fi lozofi cznym jest artykuł Marka Szulakiewicza otwierający konferencję 
zatytułowaną Granice jako problem współczesnej kultury, który z jednej strony 
upatruje w niej zagrożenie związane z procesem oddzielania, dystansowania, 
generowania szkodliwej introwertyczności kulturowej, ale z drugiej ujmuje 
granicę również jako niezbędny czynnik integracji własnej tożsamości, który 
pozwala dostrzec różnicę między mną a tym, co jest inne ode mnie, między 
przestrzenią własną a obcą46.

Również w listach, w konstruowanej tu słowiańskiej przestrzeni, granice 
wydają się pełnić podwójną funkcję. Żywioły węgierski i niemiecki stanowią 
przede wszystkim zagrożenie dla samej egzystencji przestrzeni słowiańskiej. 
W pisanym przez Kollára po niemiecku liście do wybitnego działacza serb-
skiego odrodzenia narodowego Vuka Karadžicia z 25 czerwca 1828 roku 
odnajdujemy taki oto fragment:

Na przekór temu [niepowodzeniom w próbie usamodzielnienia słowackiego Koś-
cioła ewangelickiego w Peszcie – przyp. A.H.] Słowianie po tak wielu ciężkich 
ofi arach chcą jeszcze to jedno ostatnie zrobić, by mogli wytrwać dla siebie samych, 
dla swych rodaków, swoich współpatriotów i swoich potomków, by zrobić wszyst-
ko – wszystko, co się tylko dało i było możliwe zrobić. (...) Słowianie rezygnują 
ze wszystkich prawie wspólnych fundamentów i pracują teraz na nowej, czysto 
słowiańskiej podstawie [założono fundusz, z którego opłacany będzie słowacki 
nauczyciel i kaznodzieja – przyp. A.H.] (...). Trzeba oczywiście liczyć się z tym, 

45 M. Bobrownicka, Pogranicza..., s. 78.
46 Por. M. Szulakiewicz, Granice jako problem współczesnej kultury. Wprowadzenie do konferen-

cji, http://www.granice.umk.pl/glowna.html (dostęp: 6.06.2010). Konferencja, o której mowa, 
została zorganizowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 23–24 maja 
2008 roku.
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iż okoliczności te jeszcze bardziej rozwścieczą naszych przeciwników, którzy po-
przysięgli zniszczyć Słowian. Jeśli nawet wszyscy nas zostawią, my siebie nie może-
my opuścić. (...) Hipermadziarzy i Hiperteutoni święcą swój triumf, publicznie już 
nawet, i tańczą Słowianom na głowach (LJK, s. 84–85).

Niezbędne dla interpretacji wyjaśnienie kontekstu historycznego może-
my sprowadzić tu do wzmianki, że walka o niezależność słowackiego Kościo-
ła ewangelickiego w Peszcie osiągnęła etap, w którym założony został rodzaj 
funduszu – źródło fi nansowania pracy słowackiego nauczyciela i duchowne-
go. Kollár liczył, iż pomysł ten zyska aprobatę cesarza, a sam fundusz w osta-
tecznym rozrachunku zostanie wzbogacony o kolejne dotacje47. Zaistniała 
sytuacja jest dla autora Córy Sławy pretekstem do rozwinięcia szerszej fi lozo-
fi cznej refl eksji. Całe wydarzenie otrzymuje bowiem swoistą historiozofi czną 
interpretację. I tak szukanie słowackiego kaznodziei urasta do rangi walki 
o własną egzystencję, z której to Słowacy zostaną rozliczeni nie tylko przez 
współczesnych, ale i przez potomnych. Założenie funduszu jest natomiast 
proklamacją nowej rzeczywistości, budowanej na prawdziwie słowiańskiej 
podstawie. Rzeczywistości, dodajmy, zagrożonej węgiersko-niemiecką eks-
pansją kulturową, której Kollár słusznie się obawia, a która w jego interpre-
tacji jawi się jako rodzaj spisku mającego na celu unicestwienie żywiołu sło-
wiańskiego. Tę nadchodzącą apokalipsę antycypuje obraz „Hipermadziarów” 
i „Hiperteutonów” celebrujących taniec zwycięstwa na głowach Słowian. Jak 
pisały o tym Izabela Surynt i Mirosława Zielińska w artykule o znamiennym 
tytule Między tożsamością narracyjną a tożsamością narodową:

Rozgraniczenia i ekskluzje konstytuują jedną bądź kilka grup, składających się 
z jednostek nieprzynależnych do podstawowego, uznawanego za normę, ukła-
du, którym w zależności od potrzeb chwili przyporządkowana może zostać rola 
wrogów wewnętrznych lub zewnętrznych. Wówczas nierzadko przypisuje się im 
pewne cechy i zachowania, powszechnie uważane za szkodliwe, sugerując tym sa-
mym destruktywny wpływ i złe zamiary wobec „narodu” i „państwa narodowego”. 
W ten sposób wypracowana zostaje strategia integracyjna wspomagająca kształto-
wanie „narodu” jako zamkniętej całości, skazanej jednakże na ciągłe upewnianie 
się co do spójności wewnętrznej i bezpieczeństwa swojej egzystencji za pomocą 
bezwarunkowych zapewnień o lojalności i wyraźnie sformalizowanego zabiegu od-
cinania się od innych. Wzajemna relacja między tożsamością a odmiennością staje 
się w związku z tym fundamentalną zasadą konstruowania światów skonfi gurowa-
nych „narodowo”, w podobnym zresztą stopniu, jak w przypadku indywidualnego 
formowania tożsamości jednostki48.

47 LJK, s. 284–285.
48 I. Surynt, M. Zielińska, Między tożsamością narracyjną a tożsamością narodową [w:] Opo-

wiedziany naród. Literatura polska i niemiecka wobec nacjonalizmów XIX w., red. I. Surynt, M. Zy-
bura, Wrocław 2006, s. 32–33.
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Jak wskazują badaczki, skonstruowanie fi gury wroga stanowi jeden z pod-
stawowych aspektów strategii integracyjnej. Mowa tu o narodzie, wydaje się 
jednak, że przedstawiona powyżej teza może, bez ryzyka interpretacyjnego 
nadużycia, zostać odniesiona również do jakiejkolwiek wspólnoty (także 
słowiańskiej) skonfi gurowanej patriotycznie. Ów aspekt „sformalizowanego 
zabiegu odcinania się od innych”, o którym piszą badaczki, w odniesieniu 
do niemiecko-węgierskich granic przestrzeni słowiańskiej jest jednak nieco 
mniej oczywisty. Pojawia się tu bowiem delikatna sugestia, że owo wrogie 
przecież ograniczenie stanowić może również pozytywny punkt odniesienia. 
Refl eksje te nigdy nie są formułowane wprost, jak gdyby odstąpienie od ne-
gatywnej narracji na temat Niemców i Węgrów było działaniem niepatrio-
tycznym. Można więc w rozważaniach najbardziej żarliwych słowiańskich 
budzicieli natrafi ć na myśl o tym, że zagrożenie może czasem stanowić nie-
zbywalny czynnik rozwoju i ostatecznego ukonstytuowania się słowiańskiej 
przestrzeni.

Takie ujęcie byłoby zgodne z tym, co o kształtowaniu się tożsamości pisał 
Charles Taylor w słynnym tekście Źródła współczesnej tożsamości. Kanadyjski 
fi lozof wskazywał na konteksty, w których słowo to jest powszechnie używa-
ne. Pozwolę je sobie wymienić, gdyż w moim przekonaniu wszystkie one ko-
respondują z rozważaniami autora Córy Sławy zawartymi w prezentowanych 
tu fragmentach listów. Taylor przekonywał, że tożsamość sytuuje jednostkę 
(ale także – jak sądzę – zbiorowość) w obrębie świata moralnego. Oznacza 
to, że umieszcza „gdzieś”, nie pozostawia – jak pisze badacz – w nieznośnym 
„nigdzie”. Pozwala również zidentyfi kować to, co jest dla danej jednostki 
ważne49. Ogłoszone przez Kollára otwarcie się świata słowiańskiego może 
być też rozumiane jako jego swoiste symboliczne zakotwiczenie się w świe-
cie, przejście ze stanu „nigdzie” do stanu „gdzieś”. Taylor podkreśla ponadto, 
że o nowoczesnej tożsamości (tę zaś ufundował w jego mniemaniu Johann 
Gottfried Herder) możemy mówić, gdy jednostka otrzymuje możliwość ne-
gocjacji ze swoim otoczeniem, niezgody na zastaną rzeczywistość i wyzna-
czone jej w tej rzeczywistości miejsce. Innymi słowy – gdy może zawalczyć 
o siebie ze swoim przeznaczeniem50. Taylor wspomina w tym kontekście 
o rewolucji egalitarnej i ekspresjonistycznej, które przede wszystkim pozwo-
liły uwolnić jednostkę od jej społecznego przeznaczenia, a następnie dały jej 
prawo do indywidualnego sposobu istnienia; nakazały realizować jej człowie-
czeństwo w całej wyjątkowości, bez konieczności podporządkowywania się 
zewnętrznym wzorcom51. Ustalenia Taylora można (jak sądzę – bez ryzyka 

49 Ch. Taylor, Źródła współczesnej tożsamości, przeł. A. Pawelec [w:] E.-W. Böckenförde et al., 
Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, Kraków 1996, s. 10.

50 Ibidem, s. 12.
51 Ibidem.
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nadinterpretacji) zastosować także w odniesieniu do ontologii przestrzeni 
słowiańskiej, o której narracja staje się zaczynem słowiańskiej tożsamości. 
Oddajmy głos samemu fi lozofowi:

Ten punkt zwrotny nadaje kształt naszemu językowi tożsamości, gdyż ekspresy-
wistyczna koncepcja człowieka nie tylko wprowadza nas na obszar, gdzie każda 
jednostka może być nowatorem, ale również przyznaje tym samym jednostce ko-
nieczną rolę w procesie autodefi nicji. Jeżeli mam zaistnieć na swój sposób, zamiast 
podporządkować się jakiemuś ustalonemu dla wszystkich wzorcowi, to moja tożsa-
mość okazuje się przede wszystkim przedmiotem poszukiwań. Należy ją wynaleźć. 
A jeśli na kimkolwiek ciąży niezbywalny obowiązek realizacji tego zadania, muszę 
to być ja. Jednak stwierdzenie, że mam zagwarantowany udział w tym nowator-
skim przedsięwzięciu, oznacza zarazem zgodę na to, że każdy osiągnięty rezultat 
musi mnie zadowalać, zanim zostanie przyjęty. Dopóki nie uznam go za odzwier-
ciedlenie mojej oryginalności, dopóty nie można go nazwać moim52.

Oznacza to również moment, w którym jednostka – w naszych zaś roz-
ważaniach taki atrybut jednostkowości posiada przestrzeń słowiańska, sym-
boliczny słowiański świat – uzyskuje władzę nad samą sobą, staje się pod-
miotem, a nie przedmiotem dziejów. Ujmowanie niemiecko-węgierskiego 
ograniczenia słowiańskiego żywiołu w kategoriach działania destruktywnego 
niewątpliwie wybija się w listach Kollára na pierwszy plan. Takie ujęcie bo-
wiem, by widzieć siebie, własną nację w wielu pożądanych (a więc nie zawsze 
rzeczywistych) rolach, na przykład oblężonej twierdzy czy też specyfi cznego 
przedmurza, należy do najbardziej podstawowych zabiegów cementujących 
własną tożsamość narodową, przynajmniej na poziomie tekstu. Wszelkie 
zatem przejawy konstruktywnej interpretacji germańsko-węgierskiego ogra-
niczenia istnieją niejako w tle i powinny zostać przez czytelnika-badacza zre-
konstruowane. Rekonstrukcja ta zaś jest konieczna dla pełnego obrazu sym-
bolicznych relacji słowiańsko-węgiersko-niemieckich. Wszak, jak twierdzi 
Taylor, tożsamość domaga się uznania płynącego niejako z zewnątrz53. Prob-
lem ten ujmowany jest więc inaczej niż u cytowanego we wstępie do tego 
rozdziału Giddensa, gdzie „nabranie” tożsamości jest od początku do końca 
kwestią niejako wewnętrzną, zależną od zdolności do snucia autonarracji. 
Kanadyjski badacz formułuje z kolei pojęcie „znaczących innych”, którzy nas 
dookreślają. We fragmencie czytamy:

Nie jesteśmy w stanie samookreślić się samodzielnie, potrzebujemy pomocy „zna-
czących innych” (choć wolno nam, rzecz jasna, przeformułować w pewnych grani-
cach to, kto odegra wobec nas tę rolę)54.

52 Ibidem, s. 12–13.
53 Ibidem, s. 13.
54 Ibidem.
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Ustalenia Taylora pozwalają nieco inaczej spojrzeć na obecność w intere-
sującej nas korespondencji fi gur wroga – „dzikich” Węgrów i „podstępnych” 
Niemców. To może nie tyle zagrożenie, ile swoista strona w dialogu, bez któ-
rej żywioł słowiański nie mógłby tak naprawdę zaistnieć; bez których prze-
strzeń słowiańska zostałaby pozbawiona swojej tożsamości. W ten paradoks 
(notabene jeden z wielu w kulturze odrodzeniowej krajów słowiańskich) 
wpisane jest jeszcze jedno znaczące napięcie. Uznanie, o którym tu mowa, 
może bowiem zostać żywiołowi słowiańskiemu odmówione. Badacz pisze:

Jednak w chwili, gdy aspirujemy do samookreślenia, zwłaszcza oryginalnego, po-
jawia się potencjalna niezgodność między istnieniem, do którego pretendujemy, 
a istnieniem, które inni gotowi są nam przyznać. Jest to przestrzeń uznania, o które 
się dopominamy, ale którego inni mogą nam odmówić. Ta właśnie przestrzeń jest 
źródłem dyskursu (...)55.

Taylor wspomina również o dramacie uznania, kiedy to nie tyle nie speł-
niamy pewnych kryteriów, ile same nasze standardy nie są uznawane przez 
innych56. Listy Kollára, pełne niezachwianej wiary, że wrogowie Słowian 
poprzysięgli ich zniszczyć, zdają się egzemplifi kacją tego dramatu. Drugo-
rzędne znaczenie ma w tym momencie to, że przeświadczenie autora Córy 
Sławy jest do pewnego stopnia konfabulacją, fi kcją. Interesuje nas raczej to, 
w jaki sposób autor konfabuluje i – mówiąc najprościej – po co. Korespon-
dencja wydaje się przy tym najdogodniejszym miejscem do śledzenia tych 
niejednoznaczności.

Porzucając na chwilę kwestie związane z dyskursem tożsamościowym, za-
trzymajmy się na właściwościach dyskursu epistolarnego. List bowiem, jako 
gatunek w pewnym sensie bliski dziennikowi i autobiografi i, toruje sobie 
drogę w sposób, w jaki czynią to wymienione wyżej gatunki, do intymnego 
świata jego autora. Tam zaś możemy, po pierwsze, dostrzec rzeczy lub zja-
wiska, których ujawnianie nie leżało w jego intencji, po drugie – odkryć, 
że chwyty zarezerwowane dla fi kcji są przenoszone na grunt narracji o fak-
tach z życia57. Pozostaje oczywiście sprawą do przemyślenia, czy dopatry-
wanie się w listach treści, które nie zostały tam wyrażone eksplicytnie, nie 
jest przypadkiem nadużyciem interpretacyjnym, co natychmiast konotuje 
inny ważny problem związany z zagadnieniem listu jako gatunku po części 
autobiografi cznego, a po części fi kcjonalnego. Mimo że problematyka ta nie 
wiąże się bezpośrednio z tematyką rozprawy, to jednak – ponieważ stano-
wi ona niezbywalny kontekst dla wszystkich prac związanych z epistologra-
fi ą – pozwolę sobie na poświęcenie jej paru słów komentarza. Za najwięk-

55 Ibidem, s. 14.
56 Ibidem, s. 20.
57 A. Łebkowska, Narracja biografi czna w fi kcji, „Teksty Drugie” 2003, nr 1 i 2/3 (80/81), 

s. 30.
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szego, z pewnością zaś najpopularniejszego, spośród znawców zagadnienia 
autobiografi i i zjawiska autobiografi zmu w literaturze uważany jest Philippe 
Lejeune (polskim czytelnikom znany przede wszystkim z książki Wariacje 
na temat pewnego paktu. O autobiografi i), który w wywiadzie opubliko-
wanym w „Tekstach Drugich” zwrócił uwagę na dość nieoczywisty aspekt 
różnicy między fi kcją a autobiografi ą. Radykalnie rozdzielił te dwa pojęcia, 
wskazując na ich odmienną proweniencję, która jest według niego związana 
ze świadomością piszącego. Autor utworu fi kcjonalnego proponuje czytelni-
kowi pewną grę. Autor utworu mającego ambicję być utworem autobiogra-
fi cznym twierdzi, że mówi prawdę, bez względu na to, czy my – czytelnicy 
– doszukamy się jej w jego pisaniu. To „autobiografi czne” mówienie prawdy 
jest jednocześnie silnie związane z nastawieniem na dialog. Nie dialog-grę 
(jak w przypadku utworów fi kcjonalnych), ale dialog „prawdziwy” w sensie 
epistemologicznym. Rozważania Lejeune’a są szczególnie inspirujące w wy-
padku listów (w tym zwłaszcza listów romantycznych, które były jakby za-
programowane na ekspresję osobowości autora), noszących bez wątpienia 
cechy utworów autobiografi cznych. Owa dialogowość jest bowiem głęboko 
wpisana w list i to nie tylko na poziomie najbardziej trywialnym – to oczy-
wiste, iż większość listów ma swoich adresatów, którzy na nie odpowiedzieli. 
Chodzi raczej o gest zaproszenia do intymnego świata autora listu, który 
może stanowić dla czytelnika nie lada wyzwanie58.

Powróćmy jednak do samych listów. W pierwszym z cytowanych wyżej 
fragmentów pojawiają się, o czym była już mowa, dwa znaczące imiona. 
Kontekst ten wymaga szerszego komentarza. Imiona te wypada nam bowiem 
potraktować jako swoiste sygnały istniejące na powierzchni tekstu, które nie 
funkcjonują tu samodzielnie, lecz odwołują się do pewnych głębszych kon-
tekstów. Wskazanie jedynie na metaforyczność tego użycia i pewną retorycz-
ną zwyczajowość nie wyczerpuje wszak naszej analizy lub też niepotrzebnie 

58 Przywołam w tym miejscu dłuższy fragment wypowiedzi samego Lejeune’a: „(...) autobio-
grafi a może wywołać strach i budzić opór. A to nie pojawia się już dziś wcale w przypadku lite-
ratury fi kcjonalnej. Fikcja literacka może być według nas dobra lub zła, ale nie może być dla nas 
niebezpieczna. Podczas gdy autobiografi a bardzo często jest właśnie odbierana jako niebezpieczna. 
Dlaczego? Ponieważ jej autor, proponując czytelnikowi mówienie prawdy o sobie i swoim życiu, 
czyni nie tylko propozycję, ale także zwraca się z prośbą. Jest to prośba... nie wiem, jak ją nazwać... 
jednocześnie o zapoznanie się z czyimś losem i obdarzenie go uczuciem. W pewien sposób jest 
to też prośba o akceptację kogoś takiego, jakim jest” („Nie istnieje tu nic, zanim nie zostanie wypo-
wiedziane”. Rozmowa z Philippe’em Lejeune’em, „Teksty Drugie” 2003, nr 2/3, s. 213–229). Za-
interesowanych problematyką odsyłam również do prac polskich literaturoznawców: J. Jarzębski, 
Powieść jako autokreacja, Kraków 1984; M. Czermińska, Autobiografi a i powieść, czyli pisarz i jego 
postacie, Gdańsk 1987; J. Kandziora, Zmęczeni fabułą. Narracje osobiste w prozie po 1976 roku, 
Wrocław 1993; B. Suchoń-Chmiel, Spóźnione spowiedzi czyli autobiografi e uwikłanych w historię 
pisarzy słowackich XX w., Kraków 2008; R. Lubas-Bartoszyńska, Pomiędzy autobiografi ą a litera-
turą, Warszawa 1993.
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ją upraszcza. Język nie jest narzędziem niewinnym, nie był nim szczególnie 
w omawianym przez nas okresie odrodzenia narodowego, kiedy to został 
wprzęgnięty, jak pisze o tym Maria Dąbrowska-Partyka, w istotne zabiegi 
konfabulacyjne, mające na celu (re)konstrukcję narodowej tożsamości, zbio-
rowej pamięci, mitologii narodowej59 i wszystkich tych kategorii, które wy-
odrębniają naród właśnie jako wspólnotę wyobrażoną60. Z drugiej strony, 
na co badaczka zwraca również uwagę, język nie jest w rękach człowieka zwy-
kłym narzędziem. Język „posługuje się” nami w tym samym stopniu, w ja-
kim my posługujemy się językiem, „porządkuje nasz świat wedle własnych 
kategorii i »potrzeb«”61. Właśnie kształt owego uporządkowania, a w naszym 
przypadku – kształt, jaki w listach, które analizujemy, przybrała wizja sło-
wiańskiej przestrzeni i jej granic, znajduje się w centrum naszych rozważań.

Owe granice, nazwane imionami będącymi tu personifi kacją żywiołu 
germańskiego i węgierskiego, nie zostały oczywiście wybrane przypadkowo. 
Istotne jest nie tylko to, że oba odwołują się do postaci historycznych wojow-
ników, z których Hermann (Billung) był saksońskim margrabią, pogromcą 
słowiańskiego plemienia Obodrzyców62, zaś Attyla legendarnym władcą ko-
czowniczych Hunów, ale też to, że autor – na prawach swoistej, jak określa 
to Maria Dąbrowska-Partyka, „fabuły naukowej” – umieszcza rozważania 
o relacji między przestrzenią słowiańską a ograniczającymi i wyodrębniają-
cymi ją żywiołami w obrębie jednocześnie metaforyki bitewnej oraz zjawi-
ska, które na płaszczyźnie psychologicznej jest określane mianem syndromu 
oblężonej twierdzy63. Ważne wydaje się przede wszystkim to, że znaczenie 
tych imion nadaje przestrzeni słowiańskiej – i tu również upatrywać mo-
żemy wspominanego przeze mnie kreacyjnego, wyodrębniającego aspektu 

59 M.  Dąbrowska-Partyka, Literaturoznawstwo jako dialog języków i wartości [w:] eadem, 
Świadectwa i mistyfi kacje. Przed i po Jugosławii, Kraków 2003, s. 19.

60 M. Dąbrowska-Partyka, Pismo jako znak tożsamości [w:] Język a tożsamość, red. M. Bo-
brownicka, Kraków 2000, s. 171–172. Badaczka cytuje znamienną wypowiedź współczesnego 
serbskiego etnologa i badacza kultury współczesnej Ivana Čolovicia, który sformułował tezę, 
że język, którym mówi się we współczesnej Serbii o polityce, nacji, wojnie i granicach, jest języ-
kiem baśni. Sformułowane przez Čolovicia wnioski mają charakter ogólny i możemy bez ryzyka 
nadużycia interpretacyjnego posłużyć się tu nimi w charakterze swoistego paradygmatu. Serbski 
badacz stwierdza, iż język baśni wychodzi naprzeciw sytuacjom, w których „pojawia się potrzeba 
jak najszybszego zrekonstruowania na nowych podstawach i umocnienia wizerunku narodu jako 
wspólnoty wyobrażonej (...). Dzięki metodom fabulacji można ustalić sensowne na pozór związ-
ki między skądinąd niespójnymi, sprzecznymi czy ambiwalentnymi wydarzeniami politycznymi, 
ideami i postaciami (...). Historia narodowa, przetworzona w sekwencje czasu narracyjnego, może 
toczyć się bez meandrów i naruszania ciągłości”. I. Čolović, Baśń, przeł. M. Petryńska, „Pamiętnik 
Słowiański” 1997/1998, t. XLVII/XLVIII, s. 162.

61 M. Dąbrowska-Partyka, Literaturoznawstwo jako dialog języków..., s. 19.
62 Por. A. Turasiewicz, Dzieje polityczne Obodrzyców od IX w. do utraty niepodległości w latach 

1160–1164, Warszawa 2004, s. 90–94.
63 Por. M. Dąbrowska-Partyka, Pismo jako znak tożsamości, s. 171–173.
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istnienia tego ograniczenia – niejako podwójny status. W odniesieniu bo-
wiem do żywiołu węgierskiego, sygnowanego imieniem władcy pogańskich 
Hunów, przestrzeń słowiańska jawi się jako oaza cywilizacji64. W porówna-
niu zaś z żywiołem germańskim, który uosabia zwycięski Hermann, jest ona 
swoistą przestrzenią oporu, przeciwstawiającą się agresji i brutalnej ekspansji 
prowadzącej do narzucenia jej obcej kultury65. Przede wszystkim jednak fakt 
jej istnienia między tymi żywiołami jest ostatecznym i niezbędnym składni-
kiem jej tożsamościowego dookreślenia, niesie w sobie bowiem – jak chciał 
tego Taylor – potencjał uznania.

64 Samo już utożsamienie Węgrów z pogańskimi Hunami jest oczywiście zabiegiem uprasz-
czającym i w zamierzeniu deprecjonującym (po rozpadzie imperium Attyli jedynie mała część 
jego etnosu weszła w skład etniczny Węgrów). Por. W. Felczak, Historia Węgier, Wrocław 1983, 
s. 12–13.

65 Zwycięstwo nad pogańskimi Obodrzycami w 955 roku nad rzeką Reknicą oznaczało 
oczywiście ekspansję chrześcijaństwa i falę chrystianizacji dokonywanej przez cesarza Ottona I.
Por. A. Turasiewicz, Dzieje polityczne Obodrzyców..., s. 102.



Rozdział drugi

„MORDERCY DUCHA I CIAŁA”

Jak już powiedziano – wizja przestrzeni słowiańskiej spiętej klamrą obcych 
granic, istniejącej i rozwijającej się w sytuacji kulturowej opresji i zagroże-
nia ze strony niezwykle ekspansywnych żywiołów, rodzi potrzebę stworze-
nia portretu „nieprzyjaciół”, nazwania wprost niebezpieczeństwa. Pojawia 
się w związku z tym pokusa konstruowania wszelkiego rodzaju stereotypów, 
które często bywają całkowicie sprzeczne z faktami lub jedynie częściowo od-
powiadają prawdzie, zawsze jednak jawią się ich użytkownikom jako w pełni 
prawdziwe, pełniąc funkcję obronną i integrującą daną społeczność66. Od-
wołajmy się raz jeszcze do słów autorek tekstu pochodzącego ze zbioru Opo-
wiedziany naród:

Konceptualizacja „Innego”, polegająca najczęściej na wyparciu z wyobrażeń o sobie 
wszelkich elementów niezgodnych z własnym obrazem i przypisywaniu ich „in-
nym”, dokonywana jest najczęściej za pomocą pewnych kanonizowanych praktyk. 
Przede wszystkim należy do nich przyporządkowywanie cech i zachowań, prowa-
dzące niemal zawsze do upraszczającej kategoryzacji czy typologizacji, niestroniące 
nawet od zwykłego etykietowania „odmienności”67.

Celina Juda, omawiając problem bułgarskiej tożsamości narodowej 
w kontekście ideologizacji kultury, podkreśla, że topos „Innego”, który 
zwany jest także „Drugim”, zwłaszcza w okresach wzmożonej aktywności 
politycznej społeczeństw, w czasach wszelkich przełomów ideologicznych 
i towarzyszących im później procesów transformacyjnych, intensyfi kuje swój 
„jednoznacznie negatywny zakres znaczeniowy”68. „Inny” staje się wtedy 

66 J. Berting, Ch. Villain-Gandossi, Rola i znaczenie stereotypów narodowych w stosunkach mię-
dzynarodowych: podejście interdyscyplinarne [w:] Narody i stereotypy, red. T. Walas, Kraków 1995, 
s. 15.

67 I. Surynt, M. Zielińska, Między tożsamością narracyjną..., s. 33.
68 C. Juda, Tożsamość bułgarska a problem ideologizacji kultury. Sygnatury drugiego/innego i ob-

cego – nie tylko w literaturze bułgarskiej, „Pamiętnik Słowiański” 2000, t. 50, s. 27.
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„obcym”. Istniejące na kartach analizowanych listów wizerunki/wyobrażenia 
dotyczące Niemców i Węgrów są oczywiście również poddawane zabiegom 
mitologizacyjnym, które stają się w pełni jasne po uzupełnieniu o dodatko-
wy kontekst historyczny, a które mają na celu, tak jak to było w przypadku 
Attyli i Hermanna, subtelne przesunięcie akcentów w interpretacji najdaw-
niejszej historii. Mieszanie prawdy historycznej z konfabulacją – intrygującą, 
acz pseudonaukową – jest zresztą charakterystycznym rysem konstruowania 
tożsamości kulturowej, stanowiącej swoisty kolaż tych dwóch czynników. 
Pisze o tym Maria Bobrownicka, zwracając uwagę na to, że

źródłem (...) takiej czy innej mitologizacji rodzimej historii jest zazwyczaj – różny 
w swych dawkach i proporcjach – konglomerat elementów autentycznej wiedzy 
o przeszłości (...), jak i literatura, zarówno pisana (...), jak i – w pewnych regio-
nach – ustna, ludowa. Wszystko to razem narzuca społeczeństwu dominującą wizję 
własnej historii, wskazuje jej wiodący leitmotiv, narodowe cele i zagrożenia, kształ-
tuje emocjonalne postawy, utrwala, a czasem sakralizuje mity narodowe czy ple-
mienne, wytwarza specyfi czny język ideologii. Język z kolei staje się dodatkowym 
czynnikiem twórczym emocjonalnego klimatu, działa bowiem magia słów i haseł, 
patosu i efektownych frazesów69.

Owe mitologizujące gesty przybierają w listach na sile, zwłaszcza wobec 
żywiołu węgierskiego. Przestrzenne dywagacje Kollára wyrażone w tym, jak 
to określiła Bobrownicka, języku magicznym, bo nie nazywającym, ale w pe-
wien sposób odkształcającym rzeczywistość, nawiązują tu do typowego dla 
omawianej epoki „budzicielskiego historyzmu”70. W tym kontekście starano 
się między innymi, zwłaszcza w literaturze słowackiej, wyjaśnić fakt obecno-
ści Węgrów w tej części Europy i zrekonstruować proces przejęcia przez nich 
władzy nad Słowakami.

Jak wiadomo, ścierały się z sobą na ten temat dwie teorie, z których 
pierwsza mówiła, że Węgrzy przejęli słowackie terytorium na drodze podbo-
ju, druga zaś, iż do koegzystencji Węgrów i Słowaków w jednym państwie 
doszło dzięki swoistej umowie (tzw. zmluvná teória). Szczegółowe omówie-
nie tej problematyki nie jest istotne dla naszych dalszych rozważań, tym bar-
dziej że kwestie te były już przez badaczy wielokrotnie poruszane71. Ważne 

69 M. Bobrownicka, Patologie tożsamości narodowej w postkomunistycznych krajach słowiań-
skich, Kraków 2006, s. 6.

70 Określeniem tym posłużyła się Zofi a Trojan w odniesieniu do eposów Jána Hollego 
– Svätopluk (1833) i Cyrilometodiada (1835). Autorka twierdzi, że dzieła te stanowią pierwsze 
na taką skalę opracowanie tematu i jednoczesne ukoronowanie „budzicielskiego historyzmu”. Por. 
Z. Trojan, Mit Wielkich Moraw w literaturze słowackiej w okresie odrodzenia narodowego [w:] Stu-
dia z literatury słowackiej, red. Z. Niedziela, Kraków 1982, s. 55–65.

71 Szczegółowo problematykę mitologizujących tendencji w zakresie historii narodowej 
w kulturze słowackiego odrodzenia narodowego, spełniających jednocześnie funkcję terapeutycz-
ną i obronną, w tym także interesujące nas tu zagadnienie obecności żywiołu węgierskiego obok 



42 Część pierwsza

jest jednak wpisanie epistolarnych zabiegów Kollára w zbiór mitotwórczych 
gestów naznaczających teksty oświeceniowych historiografów spod znaku 
Juraja Sklenára czy też Juraja Fándlego, których prace odbiły się następnie 
echem wśród luminarzy odrodzenia narodowego72.

Powróćmy raz jeszcze do fragmentu cytowanego już listu Kollára:

Gdy jednak dusza rozgości się w ciele, a Newa tu i tam rozleje, ni Hermann, ni 
Attyla uczynić nic nie zdołają. – Błogosławione nasze wnuki, błogosławieni i my, 
którzy nie z własnej woli narzędziami w rękach losu jesteśmy (LJK, s. 30).

Obdarzenie, poprzez nadanie imienia Attyli, żywiołu węgierskiego atry-
butem pogaństwa i dzikości, nieprzewidywalności, a więc w istocie jego de-
precjacja i umieszczenie go w obszarze swoistej antycywilizacji, jawi się jako 
rodzaj kulturowej kompensacji, jest reakcją na zagrożenie. Zagrożenie tym 
większe, że istniejące wobec przestrzeni tożsamościowo nieukonkretnionej, 
labilnej i jakby wciąż pozostającej w fazie konstruowania. Kollár ową swoi-
stą kulturową niepełność opisuje, sięgając po dwa obrazy. Pierwszy to wizja 
duszy, która rozgaszcza się w ciele („gdy jednak dusza rozgości się w ciele”), 
ożywiając je, a drugi odwołuje się do wyobrażenia płynącej przez Petersburg 
rzeki Newy („a Newa tu i tam rozleje”), która zdaje się metaforycznie zakre-
ślać tę „złożoną w duchu” – jak określiłaby to Maria Janion – słowiańską 
przestrzeń73. Oba obrazy składają się z kolei na jedno wspólne wyobrażenie, 
które zapowiada nadejście złotego wieku. Zanim jednak ów wiekopomny 
moment nastąpi, konstytuowanie się własnej tożsamości musi przebiegać 
w atmosferze walki. To przynajmniej sugeruje opis, w którym dominuje 
metaforyka militarna. Zabieg nadania żywiołowi węgierskiemu atrybutu 
– posłużmy się neologizmem – nieucywilizowania czy też antycywilizacji 
nie wyczerpuje wszak strategii jego kulturowego umniejszenia. Przyjrzyjmy 
się fragmentowi innego listu. Dotyczy on tej samej pary nadawca–adre-
sat, korespondencja jest już jednak nieco późniejsza, list pochodzi bowiem
z 31 stycznia 1824 roku. Rzecz dotyczy słowacko-niemiecko-węgierskich 
sporów wokół usamodzielnienia się słowackiego Kościoła ewangelickie-
go w Peszcie, czego wyrazem miało być zatrudnienie na stałe słowackiego 

żywiołu słowiańskiego, omawia w swej książce Rafał Majerek. Autor zwraca uwagę na ogrom-
ną popularność w tym okresie mitu Wielkich Moraw (wraz z jego integralną i ważną częścią – 
elementem węgierskim), którego genezy upatruje w barokowym nurcie określanym jako obrany 
a chvály slovenského národa. Majerek podkreśla, że wzbogacający nikłą argumentację historyczną 
mit Wielkich Moraw, który dowodził starożytności Słowaków i ich prawa do kulturowego obywa-
telstwa na tym terenie, stał się panaceum na agresywny nacjonalizm węgierski. Por. R. Majerek, 
Pamięć – mit – tożsamość..., s. 40–41.

72 Pierwszy z nich jest autorem dzieła Vetustissimus Magnae Moraviae situs et primus in eam 
Hungarorum ingressus et incurus z 1784 roku, drugi zaś – Compendiata Historia Gentis Slavae 
z 1793 roku. Por. R. Majerek, Pamięć – mit – tożsamość...

73 M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna, Kraków 2007, s. 21.
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kaznodziei. Konfl ikt został zażegnany dopiero na mocy rozkazu cesarza 
z roku 183474. We fragmencie tym czytamy:

Ja tu wciąż z Niemcami i Węgrami ustawiczne boje toczyć muszę, ba, teraz znowu 
przeciwko mnie, którym ożył na nowo, z podwójną wściekłością burzyć się zdają, 
aż nie zdołają mnie ugryźć albo w ogóle wygryźć (LJK, s. 38).

Pomińmy pojawiający się wyraźny sygnał autostylizacji, która każe nam 
widzieć autora listu w roli zarówno jedynego obiektu gwałtownego i bez-
względnego ataku nieprzyjaciół, jak i mężnego obrońcy „Sprawy”. Strategie 
autostylizacyjne staną się przedmiotem naszego zainteresowania w drugiej 
części książki. Tutaj natomiast na uwagę zasługuje konsekwentne utrzymanie 
opisu relacji z Niemcami i Węgrami w obrębie metaforyki walki, ale też fakt, 
iż cechą wrogów jest nie tylko agresja i ekspansja składające się na swoiste 
„nieucywilizowanie”, lecz również swego rodzaju zezwierzęcenie. Autor listu, 
w hiperbolicznym przedstawieniu, którego elementem jest charakterystycz-
na tautologia („z podwójną wściekłością burzyć się zdają”), nadaje przeciwni-
kom atrybuty zajadłości i wściekłości. Wrogowie nie tylko atakują, ale także 
kąsają i gryzą. Analogiczny obraz, nieco bardziej emocjonalny w tonie, od-
najdujemy w liście Kollára do słoweńskiego uczonego Jerneja Kopitara:

Nec Hercules contra plures. Słowiański Kościół umiał się bronić przeciwko jednemu 
nieprzyjacielowi (Niemcom), ale nie poradzi sobie z dwoma potężnymi przeciw-
nikami. Już wcześniej lud nasz znosić musiał wiele niesprawiedliwości od Węgrów, 
a od sejmu bratysławskiego przechodzi to już wszelkie granice, ukryte i ofi cjalne 
prześladowania przekraczają wszelkie wyobrażenia. Węgierski chcą ogłosić jedy-
nym panującym językiem i za wszelką cenę rozszerzyć go w państwie. Ten bój 
byłby zrozumiały i usprawiedliwiony, gdyby nie stał się tak zawzięty i nie zmienił 
w prawdziwą wściekłość. Madziaryzacja wobec żadnego innego narodu nie jest tak 
zaciekła, jak wobec Słowaków. Byłem zmuszony złożyć swój urząd (...) by chronić 
zdrowie i spokój swój przed tymi ludźmi, dla których każdy Słowianin jest cier-
niem w oku, a każdy slawista złoczyńcą (LJK, s. 80–81).

Jak widzimy, Słowacy urastają tutaj do rangi najbardziej prześladowa-
nej nacji monarchii habsburskiej. Nie trzeba dodawać, iż taka „wyłączność 
na cierpienie” nosi znamię wyjątkowości. Tym bardziej że działania Węgrów 
cechuje pełne wrogości szaleństwo i gwałtowność. Charakterystyczny jest ów 
gest przeniesienia wszystkich negatywnych emocji na nieprzyjaciół, którzy 
stanowią lub mogą stanowić zagrożenie. Wydaje się jednak, że zabieg ten 
jest warunkiem istnienia i zachowania przestrzeni słowiańskiej, której oczy-
wistym elementem jest omawiany tu słowacko-węgierski antagonizm. Prze-
strzeń słowiańską charakteryzuje bowiem, gdyby opisywać to w kategoriach 

74 Zatrudniono trzech kaznodziejów – niemieckiego, węgierskiego i słowackiego. Por. LJK, 
s. 236 (komentarz w przypisie nr 10).
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socjologicznych, pewien kulturowy introwertyzm75. Jego cechą jest nasta-
wienie na siebie, swoista adoracja wartości odczytywanych jako rodzime (tu: 
słowiańskie), podejrzliwość i niechęć wobec inności, które to emocje zostają 
jednak niejako przeniesione na tę właśnie inność. Stąd w liście Kollára mo-
żemy przeczytać o tym, iż dla Węgrów każdy Słowianin jest cierniem w oku, 
a każdy slawista złoczyńcą.

Podobny motyw węgierskiej dzikości i nienawistnego obłędu jako warto-
ści antysłowiańskiej pojawia się w liście Ľudovíta Štúra. Tutaj otrzymuje on 
dodatkową motywację biblijną i dlatego nie jest jedynie powtórzeniem me-
taforyki zawartej w liście autora Córy Sławy. Fragment, o którym mowa, po-
chodzi z listu Štúra pisanego do Michala Miloslava Hodžy w czerwcu 1838 
roku, a roczną przerwę w korespondencji jego autor usprawiedliwiał chorobą 
i podwójnym zaangażowaniem w pracę związaną z niepokojami studencki-
mi, które nastąpiły na początku 1838 roku. We fragmencie czytamy:

(...) w zimie byłem chory, w czasie burzy i gromów, które na nas rzucali głów-
ni, najobrzydliwsi nieprzyjaciele nasi Węgrzy i ich stronnicy – odszczepieńcy 
niegodziwi, i wieloma zatrudnieniami każdego dnia bardzo zajęty. Apeluję więc 
do twojego łaskawego ducha słowiańskiego, byś to przewinienie mi odpuścił. Miły 
Bracie! Straszny to był rok! Ale Słowianie całkiem swych nieprzyjaciół zwyciężyli, 
miażdżąc gadom głowę, bo to właśnie głowa ich była. Miotano we mnie włócznie 
i strzały, ale o dziwo burzę tę przeżyłem bez szwanku i zwycięski. O tym wszystkim 
dowiesz się od naszych Słowian do domu zmierzających, oni też podadzą ci imiona 
tych przeklętych, których wystrzegać się musisz76.

Jadowita zawziętość Węgrów okazuje się mieć swoje źródło w odwiecznym 
antagonizmie dobra i zła77. Fragment dotyczący miażdżenia głowy nieprzy-
jaciół, których nazywa się tu wężami, jest bardzo czytelnym nawiązaniem 

75 Pojęcie „kultura introwertyczna” zrobiło ogromną karierę przede wszystkim w naukach 
ekonomicznych i w zakresie zarządzania kulturą. Na polskim gruncie kategorię tę wprowadziła 
Lidia Zbiegień-Maciąg. Por. L. Zbiegień-Maciąg, Kultura w organizacji. Identyfi kacja kultur zna-
nych fi rm, Warszawa 2008, s. 56–57.

76 Wszystkie cytaty z listów Ľudovíta Štúra pochodzą z wydania: Listy Ľudovíta Štúra I 1834–
1843. Pre tlač pripravil a poznámky napísal dr Jozef Ambruš, Bratislava 1954, s. 151. Kolejne 
cytowane tomy listów Štúra wydane przez Ambruša: Listy Ľudovíta Štúra II 1844–1855, Bratislava 
1956; Listy Ľudovíta Štúra III. Dodatky, Bratislava 1960. Dalej opisywane są za pomocą skrótu 
LĽŠ wraz z podaniem numeru tomu i strony.

77 Owa „jadowita zawziętość Węgrów” jest również niewątpliwie – jak pisze o tym Halina 
Janaszek-Ivaničková – elementem szturowskiego mitu, w który wpisane było „pragnienie zado-
mowienia się w świecie obcym i wrogim, niegdyś w odległej przeszłości własnym, później opa-
nowanym przez cudzoziemców: Węgrów, Niemców (...), pragnienie odzyskania poczucia włas-
nej wartości i godności w sytuacji, gdy wszystko i wszyscy zdają się być przeciw (...)”. Badaczka 
podkreśla, że elementem tego mitu były wypełnione przesądami i fobiami wyobrażenia na temat 
Węgrów. H.  Janaszek-Ivaničková, Mit szturowski wczoraj i dziś, „Pamiętnik Słowiański” 1976, 
nr 26, s. 66 i 68.



45„Mordercy ducha i ciała”

do Księgi Rodzaju, w której wypędzonym z Raju pierwszym ludziom dana 
zostaje obietnica zapowiadająca, iż potomkowie Ewy mają pokonać dziedzi-
ców szatana (węża), co oznaczać będzie ostateczny triumf dobra nad złem 
(Rdz 3, 15). Słowaccy luminarze mają niejako powtórzyć ów gest zwycię-
stwa. Widzimy, jak wyraźnie udaje się w tym obrazie spolaryzować świat. 
Ustanowiona zostaje nieprzekraczalna granica między dobrem a złem, zaś 
Węgrzy jednoznacznie i bezwarunkowo znajdują się po tej drugiej stronie. 
Granica oddzielająca przestrzeń słowiańską od węgierskiej nie jest już więc 
tylko granicą cywilizacji, ale również limesem dobra i świętości. Tym bardziej 
że w przeciwieństwie do zajadłego żywiołu węgierskiego, żywioł słowiański 
cechuje świeżość i niewinność. Do tych kategorii odwołuje się Štúr w nieco 
wcześniejszym liście pisanym do Ctiboha Zocha w lutym 1838 roku:

Przemiły Mój Ctibohu!
List twój otrzymałem, wielkim był mi pocieszeniem, zarówno co do świętej misji 
naszej, jak i twego współczucia dla żałosnego stanu mojego, który już się, chwała 
Bogu, poprawił. Ledwie jednak, Bracie mój, zaczęło być ze mną lepiej, już nowe 
mnie męki czekały. Tutejsi Węgrzy i zmadziaryzowani Słowacy straszną burzę prze-
ciwko naszym niewinnym Słowianom i mnie samemu rozpętali (LĽŠ I, s. 141).

Widzimy więc, że żywioł węgierski otrzymuje status żywiołu nie tyle nie-
słowiańskiego, ile naznaczony jest wartością całkowicie słowiańskości prze-
ciwną. Jest czymś antysłowiańskim. Wyobrażenie to znajduje czasem swoje 
odzwierciedlenie w konstrukcji językowych neologizmów. Ciekawy przykład 
odnajdujemy po raz kolejny w liście Kollára pisanym do Palackiego. Poniż-
szy fragment stanowi komentarz do zamieszania wokół obsadzenia Katedry 
Języka i Literatury Czesko-Słowackiej w bratysławskim liceum. Wybór Ju-
raja Palkoviča na to stanowisko został potwierdzony dopiero na konwencie 
w 1825 roku78. Losy katedry i jej fi nanse były zależne od uzgodnienia wspól-
nego stanowiska, do czego nie doszło podczas zebrania, które opisuje Kollár. 
Fragment listu pisanego we wrześniu 1822 roku brzmi następująco:

O Palkoviču na naszych konwentach, jak zwykle, mówiono wiele, ale bez skutku. 
Można się było tego spodziewać, nasi co ważniejsi Słowacy są słabi, języka swojego 
nieświadomi, brakuje im więc zapału. Ledwie sprawę zaczęli, zaraz ją w błoto rzu-
cili, zwłaszcza gdy Węgrzy szaleć zaczęli i wrzawę przeciwko Słowianom podnieśli 
[protislovaniti] (LJK, s. 35).

Dwie rzeczy zasługują tutaj na uwagę. Po pierwsze, niemożność porozu-
mienia się Słowaków jest jedynie konsekwencją niedostatecznego zaangażo-
wania się w sprawy narodowe. Po drugie, jest to pochodną nieznajomości 
własnego języka, a co za tym idzie – braku rozmiłowania w nim. Odwracając 

78 M. Vyvíjalová, Juraj Palkovič, Bratislava 1968, s. 196.
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porządek – jedynie rozmiłowanie we własnym języku jest warunkiem sine 
qua non zaszczytu nazywania siebie patriotą. Do kwestii języka w omawianej 
korespondencji przyjdzie nam jeszcze powrócić. Na razie jednak zwróćmy 
uwagę na kolejny znaczący moment prezentowanego wycinka listu. Zgodnie 
z udramatyzowanym opisem Kollára obecni na konwencie Słowacy ponie-
chali sprawy narodowej (a nawet ją sprofanowali – „zaraz ją w błoto rzuci-
li”) również z powodu zaistniałych prowokacji węgierskich. Kollár posługu-
je się ciekawym neologizmem, czasownikiem protislovaniti, który oznacza 
działanie na niekorzyść, ale jego forma sugeruje też inne odniesienia. Nie 
chodzi bowiem tylko o jednorazową prowokację albo jakiś konkretny jej 
obiekt (na przykład Słowacy na wzmiankowanym konwencie). Czasownik 
protislovaniti określa tutaj, a może i funduje, nieusuwalną antynomię żywio-
łu słowiańskiego i węgierskiego.

Innym wariantem deprecjacji żywiołu węgierskiego, mniej emocjonal-
nym w swym wyrazie, było wskazanie na jego kulturową gorszość, którą 
wiązano z przekonaniem o jego autorytarnym, a przez to ograniczającym 
charakterze. Jest to ten sam rodzaj mistyfi kującego gestu co przytoczone 
przykłady odmawiania Węgrom cech ludzkich czy utożsamiania ich z szata-
nem. W ramach tej antytezy, obok niezwykłego człowieczeństwa i niepoka-
lanej niewinności, Słowian miałby również charakteryzować wysoki stopień 
demokratyzmu w życiu publicznym. Tak w jednym z listów do Sama Bohda-
na Hrobonia ujmuje ten problem Alexander Boleslavín Vrchovský, działacz 
odrodzeniowy, założyciel towarzystwa „Tatrín” i Macierzy Słowackiej. We 
fragmencie czytamy:

Na zapale nieskażonej niczym młodzieży przyszłość swą budować musimy – nie-
chaj to będzie hasłem nas wszystkich. Zakłady twórzmy, umacniajmy, pielęgnuj-
my, bo tak na wieki budować będziemy. Węgrzy inną drogę obrali: szukają sławy 
uczonej, uczonych jeszcze nie mając; nie biorą języka od narodu, ale mu go dają; 
o lud mniej dbają niż o ziemiaństwo; słowem: tam zaczynają, gdzie inne narody 
kończą – na chwilę może poklask zdobędą, ale czy będzie to trwałe? – Jak dom 
na piasku wybudowany. My w ludzie fundamentów szukajmy, jako prawdziwi pa-
trioci wyrzeknijmy się wszelkich nagród i pochwał, czystą narodowi swemu skła-
dajmy ofi arę79.

Konstrukcja tego fragmentu listu zasadza się na czytelnej fi gurze przeciw-
stawienia Węgrów i Słowaków w aspekcie ich pracy na niwie narodowej. Na-
turalność zachowania słowackich luminarzy kontrastuje tu ze sztucznością 
działań Węgrów. Pozytywnie wartościowana aktywność Słowaków uwidacz-
nia się przede wszystkim w szukaniu inspiracji dla języka literackiego w języ-
ku ludowym, a co za tym idzie – w ogólnie ludofi lskim ukierunkowaniu ich 

79 Cyt. za: I. Sedlák, Strieborný vek II. Národno-kultúrny a literárny pohyb na východnom Slo-
vensku v období národného obrodenia: Dokumenty, [Diel] 2, Košice 1970, s. 141.
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działań (w odróżnieniu od węgierskiego nastawienia na bogate ziemiaństwo). 
W ostatecznym rozrachunku chodzi więc o zasadnicze różnice w etosie pa-
trioty. Do zagadnień tych przyjdzie nam powrócić w kolejnym rozdziale, 
sygnalizuję je teraz jedynie dlatego, iż stanowią ważki głos w rozważaniach 
o granicach metaforycznej Słowiańszczyzny. Różnice te, jednoznacznie wska-
zujące na „lepszość” Słowaków, odsyłają nas do problemu, który został zasyg-
nalizowany już we wstępnych rozważaniach. Chodzi mianowicie o ambiwa-
lentną funkcję granicy, interpretowanie jej jako jednocześnie pozytywnego 
i negatywnego punktu odniesienia. W cytowanych fragmentach listów, łącz-
nie z ostatnim listem Vrchovskiego, deprecjacja żywiołu węgierskiego, czy 
to poprzez wskazanie na jego nieludzkość, zwierzęcość, czy nawet swoiste 
opętanie, jest zabiegiem posiadającym pewien zwrotny potencjał specyfi cz-
nego autouwznioślenia. Bardzo trafnie piszą o tym Izabela Surynt i Mirosła-
wa Zielińska:

Fundamentalne znaczenie dla procesu powstawania narodu ma konstruowanie 
obrazów swojskości i inności, pozostających wobec siebie w stosunku całkowitej 
zależności, a jednocześnie realizujących życzeniowe myślenie o sobie w opozycji 
do „Innego”. Wyobrażenia o pozostałych grupach defi niowanych w kategoriach 
narodowych stanowią najczęściej „czarne tło”, od którego wizja własnej wspólnoty 
odcinać się może na tyle wyraziście, iż w zasadzie dopiero wówczas nabiera jed-
noznacznych cech dystynktywnych. Sformułowanie i zastosowanie różnicowania 
istotnego pod względem narodowym, umożliwiającego ewidentne oddzielenie 
autoimage’u od wyobrażeń o innych, stanowi zatem podstawową cechę nacjona-
lizmu80.

Stąd w obrazie „Innego” – jak piszą dalej badaczki – tak wiele atrybu-
tów całkowicie odmiennych od tych, które określają kontury danego au-
tostereotypu. Powszechny jest tu zabieg kontrastowania, który polega 
na pozytywnym odgradzaniu się od negatywnego tła „Innego” i obarczaniu 
go odpowiedzialnością za wszelkie zło, jak również na jednoczesnym do-
wartościowywaniu samych siebie81. To docenianie siebie „dzieje się” jakby 
mimochodem i całkowicie automatycznie, i tylko w listach Ľudovíta Štúra 
zagrożenia oraz szeroko pojęte przeciwności losu zyskują status metafi zycz-
nych niezbędników dalszego rozwoju i wzrostu. Nie chodzi tutaj wyłącznie 
o słynną wypowiedź kodyfi katora języka słowackiego, powtarzaną po wiele-
kroć, a pochodzącą z jego listu do Jozefa Miloslava Hurbana, iż „poszliśmy 
na służbę ducha, dlatego przejść musimy drogę życia ciernistą” (18 kwietnia 
1853 r., LĽŠ II, s. 281), która była interpretowana w duchu Heglowskim 
jako osiągnięcie stanu harmonii między dwoma przeciwstawnymi aspektami 

80 I. Surynt, M. Zielińska, Między tożsamością narracyjną..., s. 32.
81 Ibidem, s. 33.



48 Część pierwsza

rzeczywistości, ani – co najistotniejsze – o niezbywalność owego „negatyw-
nego” pierwiastka82. Chodzi także o inne wypowiedzi animatora słowackie-
go życia narodowego, w których stwierdzenia o bezwzględnej konieczności 
oddzielenia się od żywiołu węgierskiego sąsiadują z wypowiedziami jawnie 
wskazującymi na jego niezbędność. W liście do czeskiego patrioty Jozefa 
Václava Staňka z 23 maja 1849 roku Štúr pisał:

W sprawie naszej słowiańskiej nie wiemy nic pewnego. Bez oddzielenia od Węgrów 
nie ma dla nas życia. Władze wciąż tylko obiecują, lecz ciągle zwlekają (LĽŠ II, s. 210).

Data umieszczona pod listem może poniekąd tłumaczyć dramatycz-
ny ton użyty przez autora83. Po stłumieniu Wiosny Ludów Słowacy liczyli 

82 Na marginesie należy dodać, że analiza tej problematyki znajduje swoją najpełniejszą 
prezentację w pracach Oskára Čepana i stanowi aspekt szerszego problemu, którym było prze-
prowadzenie swoistej typologii słowackiego romantyzmu pod kątem jego wewnętrznych napięć 
i podziałów. Punktem wyjścia jest tu dla słowackiego badacza słynne stwierdzenie Štúra zawarte 
w jego Prednáškach o poézii slovanskej (Wykłady o poezji słowiańskiej) z lat 1844–1845 („Orol” 
1875, nr 4–8, s. 11): „Sztuka to nic innego jak tylko objęcie się ducha i materii albo przeniknięcie 
się i połączenie ducha z przyrodą”. Właśnie ze względu na stosunek do zagadnienia dialektycznego 
antagonizmu ducha i materii wyznacza Čepan sześć alternatyw romantycznego programu. Zagad-
nienie to nie jest przedmiotem naszej pracy, trzeba jedynie wspomnieć, iż najbardziej zewnętrzny-
mi, a więc i najbardziej antagonistycznymi, jak również najbardziej żywotnymi modelami były tu 
narodowo-pragmatyczny, którego reprezentantem był Ľudovít Štúr, i romantyczno-mesjanistycz-
ny (Samo Bohdan Hroboň i Michal Miloslav Hodža). Pragmatyzm Štúra miał oczywiście, według 
Čepana, swoje źródła w fi lozofi i Hegla. Symboliczne „objęcie ducha i materii”, pierwiastków an-
tytetycznych, istniejących względem siebie w relacji nadrzędno-podrzędnej (duch jest absolutny, 
materia jest mu poddana), wskazuje na Heglowską tezę i antytezę, których wzajemne trwanie 
w dialektycznej jedności przynosi nową wartość. To samo oczywiście dotyczy „pracy w służbie 
ducha” i jednoczesnego „przechodzenia ciernistą ścieżką życia”, które to dwa momenty wskazują 
na pełnię życia narodowego oraz na miejsce w nim jego luminarzy. Por. O. Čepan, Ideové rozpory 
slovenského romantizmu, „Slávia” 1979, nr 48, s. 359; O. Čepan, Rázdelia romantizmu, „Slovenské 
pohľady” 1993, nr 1, s. 60–61 i 66–67; O. Čepan, Romantický duch a romantická predmetnosť, 
„Slovenská literatúra” 1973, nr 2.

83 Z listem tym koresponduje poniekąd fragment innego, pisanego w czerwcu 1852 roku 
przez Šafárika do rosyjskiego słowianofi la, racjonalisty w stylu mocarstwowym – Michaiła Pie-
trowicza Pogodina. Dotyczy on kwestii wydania w Moskwie przez Nikołaja Berga zbioru Piesni 
raznych narodow, wśród których miały się znaleźć również węgierskie pieśni ludowe. Berg poprosił 
o pomoc Václava Hankę, a ten z kolei zwrócił się najpierw do Šafárika. Šafárik zaś w liście do Po-
godina skarżył się na niemożność znalezienia kogoś, kto podjąłby się tego zadania. Najbardziej 
interesujące dla naszych rozważań jest to, w jaki sposób autor Starożytności słowiańskich uzasadnia 
swoją bezsilność. W liście napisanym po węgiersku czytamy bowiem: „Z powodu węgierskich 
pieśni ludowych dla Pana Berga rozejrzałem się na prawo i lewo i jak dotąd nic nie dostałem. Nasi 
Słowianie nie chcą się tym [Węgrami – przyp. A.H.] zajmować. Ja sam jestem daleko. Chcę jednak 
podjąć nowe próby, jeśli Pan Hanka nic jeszcze nie posłał. Jednak uważam, że jeśli chodzi o pieśni 
ludowe, to Pan Berg powinien sprawić sobie ten zbiór” (Vzájemné dopisy P.J. Šafaříka s ruskými 
učenci (1825–1861). Časť I., red. W.A. Francew, Praha 1927, s. 742). Powodem więc, dla którego 
Berg tak długo nie mógł otrzymać słowackiego przekładu ludowych pieśni węgierskich, było to, 
iż „Słowacy nie chcieli mieć z Węgrami nic wspólnego”. Znamienne jest, że to ostatecznie Štúr 
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na cesarską wdzięczność, która miała się przejawić między innymi uznaniem 
języka słowackiego za język urzędowy i zgodą na jego obecność w szkołach. 
W miarę umacniania się absolutyzmu nadzieje te okazały się płonne84. Źró-
deł dramatycznego wyznania Štúra możemy więc upatrywać w tej dziejowej 
niefortunności Słowaków. Warto jednak na dalszy plan odsunąć kontekst 
historyczny i pokusić się o nieco bardziej fi lozofi czną interpretację zjawi-
ska. Zanim do niej przejdziemy, wypada zacytować jeszcze dwa fragmenty 
dwóch różnych listów słowackiego budziciela. Oba stanowią ważkie uzupeł-
nienie poprzedniego wyimku. Pierwszy pochodzi z pisanego w 1842 roku 
listu do Stanka Vraza, drugi zaś z późniejszego, pisanego w lutym 1843 roku 
do Osypa Maksimowicza Bodianskiego. W pierwszym autor, kreśląc swoją 
wizję, sięga po niezbyt wyszukaną metaforę:

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, pełni dobrych nadziei. Węgrzy się burzą, ale jeśli 
całkiem przebudzić się mamy, burza ta dobra jest dla nas (LĽŠ I, s. 322).

Drugi list natomiast zdaje się owej metafory wykładnią:

Życie nasze słowackie w ogniu i pogromach widocznie się wzmaga. Naciski ze stro-
ny Węgrów dodają nam sił i odwagi. Krzepnie tak nasza siła życiowa, bo bez oporu 
nie ma życia85.

Filozofi czna interpretacja zaprezentowanych tu fragmentów pozwala nam 
dostrzec bardzo silnie obecny w nich element podwójnego napięcia. Pierw-
sze – bardziej oczywiste – dotyczy Heglowskiego w swej istocie przekonania, 
że istotą i warunkiem jakiegokolwiek rozwoju jest opór. Przełożenie tego 
paradygmatu rozwoju ducha dziejów na sytuację prezentowaną w listach 
pozwala zauważyć, że madziaryzacyjne zabiegi Węgrów oraz ich ambitny 
nacjonalizm stanowiły zagrożenie dla słowiańskości Słowaków, jednocześnie 
jednak były czynnikiem stymulującym proces rozwoju słowiańskiej świado-
mości i jej krzepnięcia. Drugie napięcie ma mniej fi lozofi czny, a bardziej – 
co należy podkreślić – psychologiczny wymiar. Im częściej bowiem sytuacja, 
w której znaleźli się narodowi budziciele (zagrożenie żywiołem węgierskim), 
postrzegana będzie przez nich jako groźna i niebezpieczna, im częściej dys-
kurs tę sytuację opisujący sięga po bogaty arsenał fi gur retorycznych (ze szcze-
gólnym uwzględnieniem hiperboli), tym bardziej na znaczeniu zyska sprawa, 

posłał Bergowi 20 utworów węgierskich, o czym dowiadujemy się ze wzajemnej korespondencji 
z Hanką. Por. LĽŠ II, s. 272 i 521, jak również LĽŠ IV, s. 135–136 i 259.

84 Por. H. Wereszycki, Pod berłem Habsburgów, Kraków 1975, s. 161.
85 Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky, na vydanie pripravil V. Matula, Bratislava 1999, s. 25. 

Wydanie listów przez Jozefa Ambruša nie było ostatnim. Dużo później, bo w 1999 roku, uzupeł-
nienia poprzedniego wydania podjął się Vladimír Matula. Wydane przez niego listy nie stanowiły 
całkowicie odrębnej publikacji, nawiązywały do wydania Ambruša i zostały oznaczone jako jego 
kontynuacja. Dalej w tekście sygnowane będą skrótem LĽŠ IV wraz z podaniem numeru strony.
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o którą walczą (nieraz przybierając postać pojedynku tytanów), i tym istot-
niejszy będzie ich udział w tej walce.

W świetle powyższych uwag, dotyczących metaforyzacji fi gury wroga 
(Węgra) w korespondencji zwłaszcza Štúra i Kollára, słowa z listu Jána Fran-
cisciego, pisanego na przełomie lutego i marca 1847 roku do Štúra właśnie, 
zdają się – pozornie – brzmieć prawdziwie szaleńczo. We fragmencie czyta-
my bowiem:

Nie myślę, abyśmy tak delikatni być musieli z tym naszym słowiaństwem, żebyśmy 
nie mogli publicznie uznać, że coś dobrego Węgrzy mają, i nie wyzyskać tego dla 
samych siebie. Dlatego całkiem nie rozumiem, czemu nie moglibyśmy w naszej 
gazecie tu i tam artykułów z węgierskich gazet przedrukować, może nie w całości, 
ale do naszych potrzeb i sposobu myślenia naszego przystosowanych. Ba, jestem 
nawet za tym, żeby gazeta słowacka podzieliła się ideami dziennikarstwa węgier-
skiego z szerokim publikum słowackim, bo nie możemy już w dotychczasowej 
izolacji pozostawać, ale w nurt życia się rzucić, ze wspólnotą tutejszą żyć musimy86.

Poglądy Francisciego, tak – powiedzielibyśmy – nowoczesne w swoim 
politycznym wydźwięku, miały wprawdzie prawo obywatelstwa, ale były 
niepopularne i właściwie nie do przyjęcia w ówczesnej sytuacji społecznej 
i kulturalnej. Niewątpliwie jednak ów nurt myślenia o możliwym słowac-
ko-węgierskim porozumieniu istniał w słowackiej świadomości, zwłaszcza 
po Wiośnie Ludów. Wspominamy o tym na marginesie, gdyż jedynie nie-
wielki odsetek korespondencji słowackich działaczy daje świadectwo takiego 
myślenia. Francisci nie był w swych poglądach odosobniony. Jak wskazuje 
Peter Káša, podobną postawę prezentowali liberalni krytycy Štúra, tacy jak 
Ján Kalinčiak czy Janko Kráľ87. Rafał Majerek w swojej książce Pamięć – mit 
– tożsamość przywołuje nawet fragment listu Kráľa do Hrobonia z 7 lutego 
1845 roku, w którym autor Zaklętej Panny w Wagu żarliwie zapewnia, że:

(...) oderwanie się od Węgrów jest absurdem, skoro jesteśmy z nimi wszelkim czy-
nem złączeni, musimy razem z nimi walczyć i pracować (...) i w ten sposób uznanie 
jako Słowacy w państwie zdobywać88.

86 Wszystkie cytaty z listów Jána Francisciego pochodzą z wydania: Listy Jána Francisciho 1 
(1840–1850), red. M. Eliáš, Martin 1990, s. 184. Dalej jako LJF wraz z podaniem daty i miejsca 
wysłania listu oraz numeru strony w wydaniu.

87 P. Káša, Samo Vozár – przemilczany i zapomniany romantyk, rozjemca w konfl iktach słowacko-
-węgierskich, przeł. J. Królak [w:] Przemilczenia w relacjach międzykulturowych, red. J. Goszczyń-
ska, G. Szwat-Gyłybowa, Warszawa 2008, s. 155. Zob. również: R. Chmel, Doslov [w:] Ľ. Štúr, 
Dielo, Bratislava 2007, s. 646. Na temat samego dzieła Vozára zob. też: P. Vongrej, O neznámom 
diele Sama Vozára [w:] Dielo Sama Vozára, Martin 1967.

88 „Sborník Matice slovenskej” 1927, č. 3–4, s. 152. Cyt. za: R. Majerek, Pamięć – mit – toż-
samość..., s. 98.
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Idea porozumienia z Węgrami najpełniej jednak doszła do głosu w utwo-
rze Hlas od Tatier (Głos z Tatr, 1851) autorstwa innego słowackiego roman-
tyka – Sama Vozára89. Szczegółowa analiza tego tekstu przekracza ramy 
naszych rozważań, choć samo jego istnienie zwraca naszą uwagę na to, jak 
często skomplikowana i pełna niuansów rzeczywistość społeczna wielona-
rodowej monarchii austriackiej, przefi ltrowana przez wyobraźnię autorów 
listów, zostaje uproszczona w ich korespondencji do najbardziej podstawo-
wych opozycji: dobry–zły, czarny–biały. Gdyby nasze wyobrażenie ówczesnej 
rzeczywistości budować na podstawie przesyconych patriotycznym patosem 
listów Štúra czy Kollára, otrzymalibyśmy obraz jednolitego, zintegrowane-
go światopoglądowo społeczeństwa dzielnie odpierającego ataki swoich po-
litycznych i kulturowych nieprzyjaciół. Tymczasem, jak pisze o tym Peter 
Káša, w ówczesnym myśleniu słowackich intelektualistów:

Można (...) mówić o starciu dwu ideowych koncepcji – proeuropejskiego libera-
lizmu i konserwatywnego słowianofi lstwa. Te dwa modele w licznych modyfi ka-
cjach i wariantach pojawiały się w myśli słowackiej już od połowy lat trzydziestych 
XIX wieku pod postacią znanych, ale często skrywanych sporów i napięć między 
Štúrem i jego uczniami w sferze polityki i estetyki90.

Ów nurt w myśleniu niektórych słowackich intelektualistów, który 
na potrzeby niniejszych rozważań możemy nazwać nurtem porozumienia, 
zakładał, że możliwa jest swoista węgiersko-słowacka ugoda społeczna i kul-
turalna, która będzie służyć obu narodom, że da się tę współpracę zacząć 
od nowa i uwolnić się od pełnej konfl iktów przeszłości. Vozár we wspomi-
nanym wyżej utworze – a jego refl eksje uznajmy za symptomatyczne dla 
tego zagadnienia – zastrzega jednak, że porozumienie to może być zawarte 
jedynie między Słowakami a prawdziwymi Węgrami. Niemożliwe jest ono 
zatem z tymi, których uznaje za „produkt madziaryzacji”91, a więc zmadzia-
ryzowanymi Słowakami określanymi mianem „madziaronów”. Tych ma 
za „najzacieklejszych wrogów własnego narodu”92. Powtórzmy raz jeszcze 
– głos o możliwości słowacko-węgierskiego porozumienia stanowi ważny 
element całościowego obrazu kształtowania się relacji między tymi dwiema 
nacjami. Głos ten jednak często był niesłyszany lub tłumiony. Z punktu 

89 Wyczerpującej analizy tego utworu dokonał Peter Káša w cytowanym wyżej artykule Samo 
Vozár – przemilczany i zapomniany romantyk, rozjemca w konfl iktach słowacko-węgierskich. Zob. 
również: P. Káša, Pojem „maďarón” v slovenských intelektuálnych diskusiách po roku 1848 (Na zákla-
de sporu Sama Vozára a Ľudovíta Štúra); idem, Medzi textami a kultúrami. Slovenská literatúra prvej 
polovice 19. storočia v stredoeurópskom kontexte, Prešov 2011, s. 134–139; T. Pichler, Národovci 
a občania. O slovenskom politickom myslení v 19. storočí, Bratislava 1998.

90 P. Káša, Samo Vozár – przemilczany i zapomniany romantyk..., s. 152–153.
91 P. Káša, Pojem „maďarón”..., s. 139.
92 P. Káša, Samo Vozár – przemilczany i zapomniany romantyk..., s. 151.
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widzenia kształtowania (się) tożsamości narodowej bardziej efektywną strate-
gią jest bowiem niewątpliwie skonstruowanie stereotypowego obrazu wroga, 
od którego możemy się radykalnie odróżnić. Wyostrzone i krytyczne spojrze-
nie na złożoną rzeczywistość, które zaprezentował w utworze Hlas od Tatier 
Vozár, godziło w wymyślony przez Štúra paradygmat relacji słowacko-wę-
gierskich93, było więc de facto działaniem niepatriotycznym. Nie powinno 
zatem dziwić, że po przedwczesnej i tragicznej śmierci młodego poety, któ-
ry zmarł na skutek pobicia przez nieznanych sprawców, mówiono i pisano 
o nim – jak podsumowuje Peter Káša – że był „wielkim panslawistą, rewo-
lucjonistą i nieprzejednanym wrogiem Węgrów i węgierskiej ojczyzny”94. Jak 
pisał Štúr w liście do przyjaciela Jaroslava Pospíšila 28 lutego 1841 roku:

Między nami i  Węgrami straszliwa walka nastaje, oni nam ją wypowiedzieli 
na śmierć i życie. Fanatyzm węgierski rośnie z każdym dniem i wkrótce znajdzie 
właściwe narzędzia działania. To wszystko dotychczas to były jedynie przygotowa-
nia. Ja im jestem cierniem w oku (LĽŠ I, s. 210).

Strategie identyfi kacji „Innego”, które zostały tu opisane, nie odnoszą się 
oczywiście tylko do zagrożenia, jakie stanowił żywioł węgierski. Z powodze-
niem można odnieść go również do rozważań o antygermańskości słowiań-
skich luminarzy odrodzenia narodowego, a więc do tematu prezentowanej 
w listach antygermańskości przestrzeni słowiańskiej. Trudno rozstrzygać, 
który z tych dwu żywiołów był interpretowany jako większe zagrożenie. 
Z całą pewnością motywowano je w odmienny sposób. Czasem dochodziło 
nawet do swoistej licytacji, kto aspiruje do roli „największego nieprzyjaciela 
Słowiańszczyzny”. Pod tym względem na uwagę zasługuje fragment jednego 
z listów Pavla Jozefa Šafárika pisanego we wrześniu 1828 roku z Nowego 
Sadu do Jána Kollára:

Uwierz mi przyjacielu, że nam błędne pomysły i nauczanie Niemców pod wieloma 
względami najbardziej szkodzą. Garstka Węgrów może część narodu naszego drę-
czyć, ale niemczyzna zła i nieprzyjazna na cały nasz naród cień rzuca i najlepszym 
z nas w głowach mąci. Wielu naszych literatów temu tylko wierzy, co Niemcy o nas 
powiedzą, np. taki Naruszewicz, Karamzin etc., etc., etc.95

93 Ibidem, s. 153. 
94 Ibidem, s. 155.
95 Wszystkie cytaty z listów Šafárika do Kollára pochodzą ze zbioru opublikowanego przez 

„Czasopismo Muzeum Czeskiego”. Do dziś korespondencja obu wybitnych działaczy odrodzenia 
narodowego nie doczekała się krytycznego wydania. Wybór z listów P.J. Šafárika do J. Kollára 
pierwszy i ostatni raz został całościowo opublikowany w czasopiśmie „Časopis Muzea Království 
Českého” 1873–1875, nr 47–49, jako Dopisy Pavla Josefa Šafaříka Janu Kollárovi. Wszystkie cy-
towane tu listy pochodzą z tego właśnie wydania. Dalej oznaczane będą skrótem ČČM wraz z ro-
kiem, w którym dany numer się ukazał. W wyborze korespondencji Jána Kollára opublikowane 
zostały tylko dwa listy do Šafárika. Większość korespondencji, w obawie przed prześladowaniem 



53„Mordercy ducha i ciała”

List sygnalizuje pewien fundamentalny problem, który pojawia się w ko-
respondencji luminarzy odrodzenia, mianowicie przerażenie, jakie budziła 
szeroko pojęta nauka niemiecka. Można zaryzykować twierdzenie, że właści-
wie całe niebezpieczeństwo, jakie zagrażało przestrzeni słowiańskiej ze strony 
żywiołu germańskiego, zostało w listach do nauki tej sprowadzone. Pojęcie 
„nauka niemiecka”, doskonale zrozumiałe dla uczestników korespondencji 
i funkcjonujące wśród nich jako swoisty emblemat, dla współczesnego czy-
telnika może brzmieć dosyć paradoksalnie. Określenie to oznaczało bowiem 
zarówno niemiecką fi lozofi ę idealistyczną, jak i wywody niemieckich znaw-
ców dotyczące zwłaszcza prehistorii Słowian, które były odczytywane jako 
zamach na słowiańską przestrzeń, a czasem też na całą słowiańską kulturę. 
O ile jednak niechęć wobec żywiołu węgierskiego pozwalała na wyznaczenie 
wyraźnej granicy między nim a ową przestrzenią, o tyle stopień uwikłania 
Słowiańszczyzny, a szczególnie jej budzicieli, w żywioł germański stanowił 
bardziej złożony problem.

Trzy zwłaszcza czynniki odgrywały tutaj ważną rolę. Pierwszym z nich, 
co należy do szeregu obiegowych truizmów badawczych, był fakt wpływu 
niemieckiej fi lozofi i na rozwój odrodzenia narodowego u Słowian. Podkreśla 
się zasługi koncepcji Herdera, Hegla, Fichtego i Schellinga96. Václav Černý 
o Kollárze, jednym z najważniejszych twórców słowiańskiego mitu odrodze-
niowego, orzekał nawet, iż ten „wyrasta z Herdera, myśli Herderem, oddy-
cha Herderem”97. Po drugie – nie ulega wątpliwości, że pewnym standardo-
wym punktem większości romantycznych biografi i słowiańskich działaczy 
narodowych były studia na niemieckich uniwersytetach, przede wszystkim 
w Halle i Jenie. Wreszcie – po trzecie – język niemiecki był prawdziwą lingua 
franca tego obszaru, językiem ponadnarodowej komunikacji. Słowiańscy in-
telektualiści posługiwali się nim w pracach naukowych, często był to też ję-
zyk, w którym prowadzili z sobą rozległą korespondencję. Nierzadko stopień 
jego opanowania jawnie przewyższał znajomość języka „rodzimego”98. Język 

politycznym, została przez autora Geschichte... zniszczona. Zob. K. Paul, Pavel Josef Šafařík, Praha 
1961, s. 12.

96 Z bogatej literatury przedmiotu warto przypomnieć klasyczne słowackie opracowania, 
przede wszystkim: E. Varossová, Slovenské obrodenecké myslenie, Bratislava 1963; S.Š. Osuský, Fi-
lozofi a štúrovcov. Štúrova fi lozofi a, Myjava 1926; R.  Dupkala, Štúrovci a Hegel (K problematike 
slovenského hegelianizmu a antihegelianizmu), Prešov 1996.

97 V. Černý, Vývoj a zločiny panslavismu, Praha 1995, s. 12–13. Cyt. za: R. Majerek, Pamięć 
– mit – tożsamość..., s. 87.

98 O wielojęzyczności jako problemie kultury literackiej pisała w jednym z artykułów Maria 
Dąbrowska-Partyka. Rozważania badaczki dotyczyły wprawdzie sytuacji odrodzenia narodowego 
Słowian południowych, ale myślę, że bez ryzyka nadużycia interpretacyjnego można odnieść je 
również do interesującego nas tu tematu. Krakowska slawistka przedstawiła bowiem sytuację mo-
delową, opisując zmagania słoweńskiego poety France Prešerena z wydaniem almanachu Kranjska 
čbelica. Almanach był pisany w dialekcie kraińskim (który stał się potem podstawą słoweńskiego ję-
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niemiecki był więc znakiem wykształcenia/naukowości i świadczył o przyna-
leżności do kręgu kultury wysokiej. Rezygnację z niego, nawet jeśli została 
zamanifestowana jedynie w obrębie dyskursu epistolarnego, wypada uznać 
za gest o doniosłym znaczeniu. Uwikłanie słowiańskich działaczy odrodze-
niowych w niemiecką kulturę było bowiem problemem złożonym i wielo-
warstwowym. Przyjęta przez nas w tej książce modelowa prezentacja prob-
lematyki przestrzeni słowiańskiej siłą rzeczy musi prowadzić do pewnych 
uproszczeń. Koncentrujemy się tu przede wszystkim na odnajdowanych 
w listach świadectwach odczuwanego zagrożenia ze strony żywiołu germań-
skiego, jego destrukcyjnego działania wobec żywiołu słowiańskiego. Rzeczy-
wistość była oczywiście dużo bardziej zniuansowana. Zwracał na to uwagę, 
w odniesieniu do czeskiego środowiska odrodzeniowego (w mniejszym stop-
niu słowackiego), Vladimír Macura. Badacz wskazywał, że niechęć wobec 
kultury niemieckiej przeplata się tu z ambicją dorównania jej, że za każdym 
twórczym działaniem budzicieli w obrębie kultury stoi zawsze świadomość 
tego, co dzieje się w kulturze niemieckiej, wreszcie zaś – że tworzenie kultury 
czeskiej (słowiańskiej) odbywa się w nieustannym napięciu między negatyw-
nym a analogicznym nawiązaniem. Macura przekonywał:

Przy tym nie ma w zasadzie różnicy między „negatywnym nawiązaniem”, two-
rzeniem kultury negacji, tj. kształtowaniem czeskiej (słowiańskiej) kultury jako 
kultury „nieniemieckiej”, a tworzeniem kultury czeskiej na drodze zczeszczania 
i zesłowiańszczania niemieckich zjawisk kulturowych, innymi słowy na drodze 
budowania czeskiej (słowiańskiej) kultury analogii poprzez oparcie się na inspira-
cjach płynących ze środowiska niemieckiego. Nie można widzieć w „negatywnym 
nawiązaniu” jedynie starań o narodową suwerenność, a w „analogicznym nawiąza-
niu” niczego więcej jak tylko „podporządkowywania się” silnemu środowisku nie-
mieckiemu. Negatywne nawiązanie i nawiązanie analogiczne są razem naturalną 
konsekwencją zarówno wpływu niemieckiego środowiska kulturalnego, jak i próbą 
odłączenia się od sfery kultury niemieckiej i uniezależnienia się99.

zyka literackiego), a jego największym problemem był początkowo brak potencjalnych odbiorców 
i czytelników, którzy dysponowaliby odpowiednią kompetencją językową (Prešeren gorzko konsta-
tuje w liście do Františka Čelakovskiego, że w całej prowincji jeden tylko pleban mówi po kraińsku). 
Modelowość kazusu Prešerena opiera się na fakcie dramatycznego wyboru, jakiego musieli dokonać 
słowiańscy intelektualiści żyjący w monarchii Habsburgów, wyboru, o którym Dąbrowska-Partyka 
pisze następująco: „W tym złośliwym skrócie rysuje się rzeczywista i dość dramatyczna alternatywa: 
czy tworzyć narodową literaturę w ojczystym języku »dla jednego plebana«, czy też pozostać uczest-
nikiem wielojęzycznej kultury za cenę tożsamości niepełnej i niejasnej? Być obywatelem Ojczyzny, 
czy obywatelem Poezji? Żadna z tych możliwości nie była łatwa do bezwarunkowego przyjęcia. 
Nie można bowiem zapominać, że najwybitniejsi twórcy literatury odrodzenia narodowego – jako 
wielojęzyczni odbiorcy literatury – żyli w ówczesnej literackiej Europie, i że to ona oferowała im 
artystycznie nęcącą alternatywę dla narodowych zobowiązań”. Zob. M. Dąbrowska-Partyka, Wielo-
języczność jako problem kultury literackiej [w:] Symbioza kultur słowiańskich i niesłowiańskich w Eu-
ropie Środkowej, red. M. Bobrownicka, Kraków 1996, s. 182–183.

99 V. Macura, Znamení..., s. 39. 



55„Mordercy ducha i ciała”

Przyjrzyjmy się w tym kontekście początkowi listu praskiego lekarza Ka-
rela Slavoja Amerlinga do Ljudevita Gaja:

Niezapomniany Przyjacielu! Gaju i Gajowy Nasz!
Mam pisać po czesku, czy lepiej po niemiecku, żebyśmy się od razu rozumieli? My-
ślę, że na tej stronie najpierw po czesku, a potem, gdy ją odwrócę, po niemiecku. 
Po czesku Panu serdecznie dziękuję, że dał Pan moją mowę z Karlovych Varów 
po chorwacku wydrukować100.

W dalszej części listu Amerling serdecznie zaprasza Gaja na kongres fi lo-
zofów w Pradze, a następnie – tak, jak to zapowiedział – płynnie przechodzi 
na niemczyznę. Język niemiecki zajmował więc nieporównywalnie ważniejsze 
miejsce w „codziennym” życiu słowiańskich działaczy niż język węgierski. Dla-
tego też żywioł germański, uznany wprawdzie za mniej dziki od węgierskie-
go (przypomnijmy – w cytowanym we wstępie do niniejszego rozdziału liście 
Kollára symbolizował go wódz pogańskich Hunów – Attyla), zdaje się jednak 
stanowić większe zagrożenie, uderza bowiem w fundament działań odrodze-
niowych – w samych budzicieli, „mieszając im w głowach”, jak pisze w liście 
Šafárik. Germańskość zdaje się zatem atakować słowiańskiego ducha w sposób 
najbardziej bezpośredni. Jak czytamy w jednym z listów Palackiego do Kollára:

Nierozum nami włada; cenzorzy nasi wprost bezsensownie sobie poczynają, tajna 
policja ściga wszędy ducha ojczystego, ba, ducha w ogóle, jakoby na nas, za wszyst-
ko, co się tutaj nie po ich myśli dzieje, gniew cały wyładować chciała. Zaciekłość 
ta, zwłaszcza w takiej mierze, zniewala nas od niedawna; jeszcze na początku tego 
lata innymi żyliśmy nadziejami (...)101.

Słowianie, konkretnie zaś Czesi, stają się obiektem bezwzględnych praktyk 
władzy, która na nich właśnie odbija sobie wszelkie niepowodzenia w trzy-
maniu na wodzy różnych przejawów aktywności patriotycznej. Śmiertelnie 
niebezpieczny w mniemaniu autorów listów wpływ żywiołu niemieckiego 
jest zatem w pełni uświadomiony i nie zostaje zlekceważony. Wiedząc zaś, 
że jedną z najbardziej charakterystycznych cech dyskursu odrodzeniowego 
jest intensywna eksploatacja retoryki biblijnej, musimy uznać, iż niepozba-
wione podstaw jest tu, w moim przekonaniu, skojarzenie z nowotestamen-
towym ostrzeżeniem, by nie bać się tych, którzy skrzywdzić mogą ciało, ale 
tych, którzy zabić mogą duszę (Mt 10, 24). Niechęć czeskiego historyka 

100 Wszystkie cytaty z listów do Stanka Vraza i Ljudevita Gaja pochodzą z wydania: Dopisy če-
skoslovenských spisovatelů Stanku Vrazovi a Ljudevitu Gajowi, k tisku upravil a poznámkami i úvo-
dem opatřil Karel Paul, Praha 1923, s. 69. Dalej będą oznaczone skrótem DČS wraz z podaniem 
numeru strony. 

101 Wszystkie cytaty z listów Františka Palackiego do Jána Kollára pochodzą z wydania: Dopisy 
Františka Palackého k Janovi Kollárovi, „Časopis Muzea Království Českého” 1879, LII, s. 473. 
Dalej będą oznaczone skrótem ČČM 1879 wraz z podaniem numeru strony.
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do nauki niemieckiej i jego nieco histeryczną (nad)interpretację zagrożenia, 
które z sobą niosła, podzielał również Kollár. Zmuszony do walki o suweren-
ność słowiańskiego kościoła w Peszcie, manifestował w swych listach szcze-
gólną odrazę do głównego inspektora trzech kościołów ewangelickich – pro-
fesora Ludwiga Schediusa. Postać ta staje się „twarzą” śmiertelnego wroga, 
który, co oczywiste z uwagi na skłonność autora do retorycznej przesady, 
nabiera wszelkich cech zła wcielonego. Przyjrzyjmy się najpierw fragmento-
wi listu Kollára pisanego w listopadzie 1829 roku:

A czyż moi wrogowie, Niemcy, nie zaczną na moją szkodę działać, a jako skłonne-
go do konfl iktu i władzy żądnego u zwierzchnictwa mnie nie zadenuncjują? Nigdy 
by Pan nie uwierzył, miły przyjacielu, ile ja tego już wycierpiałem od tych diabłów 
przez tych 10 lat w Peszcie: ba, właściwie od jednego, który będąc krwiożerczym 
nieprzyjacielem wszystkich Słowian, powodem jest całego tego nieszczęścia, które 
od dziesięciu już lat nas prześladuje – a ten potwór to profesor Schedius. Człowiek 
ten, na zewnątrz gładki i słodki niczym anioł, wewnątrz szatan wcielony, pyszny, 
wyniosły, największą uczoność na Węgrzech udaje i dlatego wszystkich nienawidzi, 
trzyma z Węgrami i przeciwko Słowianom ich podjudza tak, by to on jako ten trze-
ci między nimi [Niemiec – przyp. A.H.] najwięcej na tym skorzystał (LJK, s. 94).

Działalność niemieckiego profesora, uniwersyteckiego wykładowcy i re-
daktora czasopism literackich, która koncentrowała się na zaznajamianiu in-
telektualnej Europy ze stosunkami panującymi w monarchii habsburskiej, 
dała autorowi Córy Sławy asumpt do prezentacji jego osoby w niezwykle 
ciemnych barwach102. Autor listu najwyraźniej nie może rozstrzygnąć, czy 
zagrożenie, jakie stwarza ten „nieprzyjaciel wszystkich Słowian”, ubrać 
w metaforę żądnego krwi i pozbawiającego Słowian wszelkich sił witalnych 
wampira, czy może podstępnego szatana-manipulatora, skrywającego swoją 
prawdziwą naturę za pięknym obliczem. Mniej poetycki w swej korespon-
dencji Šafárik rozpatruje natomiast zagrożenie niemczyzną w kategoriach 
omal historiozofi cznych. Mam tu na myśli jego, znajdującą swe odbicie w li-
stach, reakcję na znaną ówcześnie pracę Georga Friedricha Parrota Über Li-
wen, Lätten. W najważniejszym fragmencie listu czytamy:

Nie umiem Panu przedstawić, jak bardzo lektura książki Parrota Über Liwen, Lät-
ten (...) mnie wzburzyła. Ten człowiek z takim lekceważeniem o narodzie naszym 
opowiada, z jakim my o Cyganach etc. mówić nie zwykliśmy. (...) Przebrnął przez 
wszystkie języki europejskie i azjatyckie, ale o języku słowackim nawet słyszeć nie 
chce! Nie opłacało się, powiada w tej pracy, przyjrzeć językowi słowackiemu, bo 
– co po tysiąckroć przypomina – to ponoć oczywiste, że Słowacy to naród młody, 
orientalny, Bóg wie skąd się wywodzący i zbiegły, który przed V wiekiem ani w Eu-
ropie, ani nigdzie indziej nie istniał – ich język też ani za język, powiada, uznany 

102 Zainteresowanych problematyką odsyłamy do artykułu: L. Sziklay, Maďarské vzťahy Jána 
Kollára v Pešti [w:] Dějiny a národ, Praha 1965, s. 91–93.
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być nie może, bo nawet sami nie wiedzą, który język jest ich prawdziwym językiem 
etc. etc. Takich i podobnych herezji cała książka pełna. Jego etymologie to istny 
horror! (ČČM 1875, s. 145).

Największe oburzenie Šafárika wywołało twierdzenie Parrota, że Słowia-
nie są plemieniem znikąd, bezwzględne odmówienie im racji bytu jako nacji 
na wysokim poziomie rozwoju, nazywanie ich narodem orientalnym. Jego 
histeryczna reakcja zdaje się poniekąd uzasadniona, jeśli spojrzeć na problem 
z perspektywy słowiańskiego luminarza. Rozważania Parrota uderzały bo-
wiem w samo serce „budzicielskiej” misji, sygnalizowały, iż cały trud w nią 
włożony, a więc „wskrzeszanie” narodu, pokazanie, że osiąga on coraz wyższe 
poziomy rozwoju, stanowi niezbywalny element ucywilizowanej Europy (pa-
miętajmy, że utożsamienie przestrzeni słowiańskiej z ostoją cywilizacji miało 
odróżniać Słowian od „dzikich” Węgrów), idzie na marne. Słowa Parrota 
brzmiały jak zła przepowiednia. Wskazywały bowiem na coś, czego może 
sam Šafárik, a jeśli uznać, iż jego przekonania w tej kwestii są poniekąd mo-
delowe, to i pozostali słowiańscy budziciele, lękał się najbardziej. Słowiań-
scy koryfeusze bali się mianowicie, że cały wielki plan konstrukcji narodu, 
w który wszyscy oni – w mniejszym lub większym stopniu – byli uwikłani, 
całe to budowanie słowiańskiej wspólnoty jest obłędną idée fi xe, która nie 
ma najmniejszych szans powodzenia. Mniej lub bardziej uzasadnione oba-
wy związane z negatywnym wpływem niemieckiego świata intelektualnego 
na słowiańską inteligencję nie zawsze były jedynie czczą spekulacją. W jed-
nym z listów tego samego autora, pisanym w marcu 1825 roku, czytamy 
bowiem, że stracił on swoją posadę dyrektora gimnazjum w Nowym Sadzie, 
a uzasadnienie tej decyzji podważało wiarygodność Šafárika z racji jego stu-
diów w Niemczech i prawdopodobnego „zarażenia się” tam niebezpieczną 
dla Słowian nauką. Oto ten fragment:

Czas, miły, najdroższy przyjacielu, wszystko zmienia! Czas tłumi prawdę i ją odsła-
nia; czas odbiera rozum i go zwraca; czas rany zadaje i goi! Prosisz mnie Pan o radę 
w trudnym i nieprzyjemnym położeniu; (...) Wiadomo Panu z moich opowieści, 
że już od jakiegoś czasu skazany jestem ze strony władz na ostracyzm jako czło-
wiek, który w Niemczech studiował, a więc bez wątpienia „niebezpieczną naukę” 
całkiem sobie przyswoił (ČČM 1873, s. 395).

Na podobne „zarażenie” powietrzem niemieckim wskazywał Palacký w li-
ście do Kollára z lipca 1832 roku. Czeski historyk piętnował w ten sposób 
Štúra, podkreślając, że jego oderwanie się od Czechów i kodyfi kacja języka 
słowackiego są związane z jego studiami w Halle i fascynacją fi lozofi ą Hegla. 
W liście czytamy:

(...) zaślepiony przywódca nie widzi już przed sobą jasnego nieba. Szkoda tego 
człowieka, że kiedykolwiek do Halle między tych wszystkich heglistów się dostał. 
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Stąd ta jego zaciekłość. Bo nie wątpię, że on szczerze i prawdziwie oddał się myśli, 
że ta droga ku dobremu wiedzie. Ale spróbuj Pan przekonać heglistę, że sam jego 
rozum nie wystarczy, by stworzyć nowe niebo i nową ziemię. Prawił mi, że jeśli się 
jego dzieło tą drogą nie powiedzie, to z chęcią ustąpi i na porzuconą ścieżkę powró-
ci; ale nie pojmuje, że nawet jeśli on sam nawrócić się zechce, to jego naśladowcy 
nie pójdą za nim, że schizmy raz rozpoczętej tak łatwo cofnąć nie sposób, jak to już 
nieraz bywało (ČČM 1879, s. 480).

Palacký inspirację niemiecką fi lozofi ą idealistyczną czyni bezpośrednią 
przyczyną radykalnego rozłamu w Słowiańszczyźnie, nazwanego przezeń schi-
zmą. W jedenaście lat później do tego samego, odsądzonego od czci i wiary 
z powodu heglizmu, Štúra pisał list poeta nurtu mesjanistycznego Samo Boh-
dan Hroboň. Co ciekawe, ów teatralny niemal list, pełen gestów dowodzą-
cych radykalnej zmiany życia i wstąpienia na „właściwą ścieżkę”, odnosił się 
w tym wypadku do powolnej, acz nieustępliwej krytyki fi lozofi i Hegla, który 
to proces zakończył się całkowitym jej odrzuceniem103. Oto jak sam pisze:

Z pokorą i głębokim żalem muszę Pana prosić o odpuszczenie mi ciężkiej winy, 
którą wziąłem na sumienie, łamiąc śluby uczynione po tysiąckroć. Nie zapomi-
naj proszę, że odkąd mnie poznałeś, dusza moja trawiona nieodgadnioną chorobą 
krwawiła – i tylko w ulotnych chwilach uniesienia, w czarownym, ale jak tęcza 
przemijającym blasku, w zwierciadło przeznaczenia swego zaglądała. Ludovicie! 
Nigdy jeszcze nie uścisnął serdecznie Panu ręki ten prawdziwy Samoslav, z duszą 
niewierną, którą raz w niebo wznosił, to znów w piekielną otchłań samopotępienia 
zanurzał – wierzę jednak niewzruszenie w geniusz woli słowiańskiej, [który sprawi 
– przyp. A.H.], że ten Samoslav duszę swą wiecznie ruchliwą, mieczem obosiecz-
nym cheruba przepołowioną, skłoni w końcu do sławienia narodu i Tatr świętych. 
Nic dziwnego, że dusza ma rozerwana chorym i spróchniałym powietrzem niemie-
ckim – zachorzała (...)104.

Poetycko opisywane tu poczucie pełnej przynależności do przestrzeni 
słowiańskiej przedstawione jest jako odczuwanie własnej autentyczności 
i uzdrowienie („Nigdy jeszcze nie uścisnął serdecznie Panu ręki ten prawdziwy 

103 Por. R. Dupkala, Štúrovci a Hegel..., s. 54–58. 
104 Wszystkie cytaty z listów Hrobonia podaję za wydaniem: Listy Sama Bohdana Hroboňa, 

pripravil Edmund Hleba, Martin 1991, s. 59. Dalej oznaczane będą skrótem LSBH wraz z po-
daniem numeru strony. Badacze nie są zgodni co do datowania tego listu. Kryterium jego zwią-
zane jest bowiem z listem Ľudovíta Štúra, który w pewnym historiozofi cznym skrócie wyjaśnia, 
dlaczego to Słowianie, a nie Germanie mają w sobie siłę stworzenia nowego świata. Wydawca 
korespondencji Hrobonia, Edmund Hleba, traktuje list słowackiego mesjanisty jako odpowiedź 
na wywody jego mistrza – dlatego datuje go na rok 1843 (list Štúra według wydania Jozefa Am-
bruša miał zostać napisany 8 listopada 1842 roku). Por. LSBH, s. 59 i 82. Redaktor IV tomu 
listów kodyfi katora języka słowackiego, Vladimír Matula, jest natomiast zdania, że trudno jedno-
znacznie określić wektor inspiracji w przypadku tej pary epistolarnej i przedrukowując list Hrobo-
nia (w całości – dodajmy – i uzupełniony o słowa, których Hlebie nie udało się odczytać), wpisuje 
obok niego rok 1842. Por. LĽŠ IV, s. 223.
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Samoslav, z duszą niewierną”), ale też odziane jest w głęboko zakorzenioną 
w kulturze europejskiej metaforę przeglądania się w zwierciadle i widzenia 
swego prawdziwego oblicza („dusza moja [...] tylko w ulotnych chwilach 
uniesienia, w czarownym, ale jak tęcza przemijającym blasku, w zwierciadło 
przeznaczenia swego zaglądała”). Ta niczym niezakłócona tożsamość pojawia 
się dopiero z chwilą odcięcia się od elementów jej zagrażających, z których 
głównym jest, jak pisze o tym Hroboň, „zatęchłe powietrze niemieckie”. 
„Owianie” nim, które – dodajmy – zyskało prawo obywatelstwa w więk-
szości biografi i słowiańskich luminarzy, zostało więc paradoksalnie uznane 
za element – jak powiedzielibyśmy za Martą Piwińską – złego wychowa-
nia105. Bezmiar szkodliwości owego wychowania tłumaczy inny list, napisany 
do Hrobonia przez Ľudovíta Štúra i stanowiący dla naszych rozważań ważki 
punkt odniesienia. Warto w tym miejscu zacytować chociaż jego fragment, 
gdyż w znaczący sposób oświetla on zaprezentowany wyżej urywek z ko-
respondencji słowackiego mesjanisty i w dużej mierze ułatwi jego analizę. 
8 listopada 1842 roku Štúr pisał z Bratysławy do Hrobonia:

Tak, rzeczywiście, życie Germanów tonie w straszliwym oderwaniu od idei, życie 
tych pozbawionych uczuć, rozdartych, człowieczeństwo widzących tylko w sobie, 
tyrańskich, pysznych Niemców pokazuje, że nie mogą oni urzeczywistnić tej sa-
mozbawczej idei, czyli Królestwa Bożego na ziemi. Musi to uczynić naród inny, 
głębokich uczuć pełen, który myśl wiecznie prawdziwą, w pełni zrozumiałą i przez 
świat, choć na razie tylko abstrakcyjnie, uznaną przejął; naród, który o wiele wię-
cej wycierpiał, który nigdy innych nie prześladował, naród mocą i liczebnością 
do wielkiego tego zadania przeznaczony, naród serca prawdziwie ludzkiego, wie-
rzący i oświecony, kierujący się myślą wiecznie prawdziwą, a więc postępujący 
zgodnie z wolą Najwyższego, której nigdy się nie sprzeciwił (LĽŠ I, s. 334).

W dalszej części listu naród ów, tak jak moglibyśmy tego oczekiwać, przy-
równany zostaje do Chrystusa. Nie tylko jednak w aspekcie ofi ary i zba-
wienia ludzkości; przede wszystkim podkreślony zostaje fakt braku napięcia 
i antagonizmu między życiem Chrystusa a jego „myślą”, czyli pełna harmo-
nia między duchowym a materialnym aspektem jego egzystencji. Zawarte 
w liście wywody Štúra są kolejną wariacją na temat inspirowanej fi lozofi ą 
Hegla idei osiągnięcia pełnej harmonii, której warunkiem sine qua non jest 
„objęcie ducha i materii” czy też „praca dla ducha i przechodzenia drogą 
życia ciernistą”. Pojawiająca się jednak krytyka „germańskości” opiera się 
na przekonaniu, iż życie Niemców, rozumiane w aspekcie fi lozofi cznym, jest 
egzystencją rozdartą, pełną wewnętrznych sprzeczności, z wektorami „życia” 
i „myśli” ukierunkowanymi w dwie przeciwne strony. Wszystko to unie-
możliwia im spełnienie dziejowej misji prowadzącej do nastania Królestwa 

105 Na temat niezbywalnych punktów romantycznej biografi i pisała w swej znakomitej książ-
ce M. Piwińska, Złe wychowanie, Gdańsk 2005. 
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Bożego na ziemi, ale z całą pewnością predestynuje do tego Słowian. Moż-
liwa mesjanistyczna wykładnia tego fragmentu przerasta ramy niniejszej 
książki106, na uwagę zasługuje natomiast wspominany motyw rozdarcia, tym 
bardziej że nagminnie powraca on w korespondencji Hrobonia. Jednym 
z poetycko najciekawszych przykładów jest fragment listu pisanego, prawdo-
podobnie w 1842 roku, do Šafárika:

(...) Niemcy oczywiście bardziej niż kiedyś zauważają wytwory ducha słowiańskie-
go, ale wciąż pozostaje to u nich jedynie drugorzędnym zatrudnieniem nielicz-
nych. Mają oni teraz zbyt wiele pracy i frasunku sami ze sobą i w ogóle z chorym 
swym życiem i w nauce, i w religii rozdartym. Słońce życia duchowego, przez 
niemiecką naukę na niezliczone cząsteczki rozsypane, tylko we wszechmocnym ży-
wocie słowiańskim na powrót wyższą całością i jednością stać się może, by mroczne 
głębiny człowieczeństwa rozświetlić. Niezachwianie wierzę, że w nadchodzącym 
roku słowiańskie iskry znów jaśniej się rozjarzą (LSBH, s. 48).

Okazuje się, że metaforyczna słowiańska przestrzeń znalazła się wreszcie 
w polu widzenia niechętnego jej żywiołu i powoli, acz z uporem rozszerza 
własne terytorium. W koncepcjach Hrobonia związane to było z misją, jaką 
Słowianie (w tym Słowacy) mają wypełnić w historii ludzkości107. Nas jed-
nak interesuje dyskursywne ujęcie owej rozerwanej egzystencji. Rozdarcie 

106 Zresztą jak wskazuje Joanna Goszczyńska, polska badaczka zagadnień mesjanizmu w lite-
raturze słowackiej, nie należy zbyt pochopnie wysnuwać wniosków dotyczących mesjanizmu, lecz 
starannie oddzielać popularną w romantyzmie wiarę w posłannictwo własnego narodu od koncep-
cji stricte mesjanistycznych właśnie. Por. J. Goszczyńska, Problem mesjanizmu w słowackiej literatu-
rze romantycznej [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria 8, Warszawa 1992, s. 45. Warszawska 
slawistka podąża w tym względzie tropem paradygmatu, który dla badań nad mesjanizmem stwo-
rzył niewątpliwie Andrzej Walicki. Polski mesjanolog zwraca uwagę na wzrastającą obiegowość 
pojęcia „mesjanizm” i związane z nią nieuprawnione rozszerzanie jego zakresu, a co za tym idzie, 
postępujące zubożanie treści. Por. A. Walicki, Filozofi a a mesjanizm. Studia z dziejów fi lozofi i i my-
śli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego, Warszawa 1970, s. 5–6.

107 Wypada w tym miejscu po raz kolejny odwołać się do badań Joanny Goszczyńskiej. 
W swojej najnowszej książce – Synowie słowa – badaczka wyszukuje w twórczości (a więc zarów-
no w listach, poezji, jak i zapiskach z niewydanego jeszcze dziennika) Samo Bohdana Hrobonia 
elementy najpierw idei słowiańskiej i idei posłannictwa narodowego, by pokazać, jak zjawiska 
te powoli, choć nieustępliwie, podlegają procesowi mesjanizacji, by ostatecznie przybrać kształt 
interesujących koncepcji stricte mesjańskich. Goszczyńska zaznacza przy tym, iż mesjanizm sło-
wackiego poety, mimo że przypisywał on Słowacji wielką rolę katalizatora procesu jednoczenia się 
Słowiańszczyzny, ma bardziej uniwersalny charakter – nosi on znamiona mesjanizmu słowiańskie-
go. Por. J. Goszczyńska, Synowie słowa. Myśl mesjanistyczna w słowackiej literaturze romantycznej, 
Warszawa 2008, s. 46 i 55. Na podkreślenie zasługuje również to, że ważnym elementem w pro-
cesie przejścia od misjonizmu do mesjanizmu jest cezura roku 1848. Badaczka polemizuje w tym 
względzie z wywodami Oskára Čepana, który próbował dopatrzyć się istnienia idei mesjanistycz-
nych w literaturze słowackiej jeszcze przed wybuchem Wiosny Ludów (por. J. Goszczyńska, Pro-
blem mesjanizmu..., s. 45–51, jak również Myśl mesjanistyczna w literaturze słowackiej [w:] Wielkie 
tematy kultury w literaturach słowiańskich, red. K. Galon-Kurkowa, T. Klimowicz, Wrocław 1997, 
s. 64–70).
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utożsamione jest w tym wypadku ze stanem choroby i pozostawaniem w ciem-
nościach. Słońce życia duchowego rozpadło się bowiem na niezliczoną liczbę 
drobnych promieni i tylko „życie słowiańskie”, pod którym to enigmatycz-
nym określeniem powinniśmy rozumieć słowiańską ideę, może dokonać jego 
scalenia. Ono również – jak czytamy w dalszej części cytowanego już listu 
z 1842/1843 roku – jest w stanie przejąć światowego Ducha, który wydostał 
się (rozerwawszy je) z naczyń będących jego dotychczasowym schronieniem 
– germańskich kościołów i zamków („Pękają już wąskie naczynia ducha – ger-
mańskie zamki i świątynie; jeśli nie zbudujemy im nowych, wznioślejszych, 
do nieba ulecą, a ziemia pogrąży się w wiecznym mroku [...]”, LĽŠ IV, s. 82). 
W innym miejscu, w liście do przyjaciela, czeskiego lekarza Karela Slavoja 
Amerlinga, Hroboň zwraca uwagę na syntetyzujący aspekt życia słowiańskie-
go (słowiańskiej idei). Spójrzmy więc na jeszcze jeden fragment koresponden-
cji słowackiego mesjanisty z końca sierpnia 1842 roku:

Długo to jeszcze trwać będzie, zanim naukę niemiecką, która cały przedsłowiański 
świat sobie podporządkowała, w pełni pojmiemy, a sławą i duchem naszym prze-
trawimy; a jednak czas najwyższy straszną przepaść między nauką a rzeczywistością 
w Niemczech przekroczyć, prawdę z pięknem i życiem pogodzić. Jest to ogromne, 
nadludzkich sił wymagające zadanie, których nigdzie indziej nie znajdziemy, jak 
tylko na młodziutkim, wiosennym słowiańskim Wschodzie (LSBH, s. 55).

Nauka niemiecka powinna zatem w jakiś symboliczny sposób termino-
wać w „szkole” Słowiańszczyzny. Słowiańska przestrzeń jest tu, w odróżnie-
niu od owej „spróchniałej” nauki, przestrzenią młodości, świeżości i wiary, 
która znamionuje nastanie nowej epoki108. Jest też odnalezieniem prawdzi-
wej ścieżki, która jest ścieżką prawdy, cnoty i żywego ducha, w odróżnie-
niu od nauki niemieckiej, zdradliwej, zbudowanej na okrutnej i bezdusznej 
logice109. Skłania to Hrobonia w jednym z listów do nazwania Niemców 
pogardliwie „donkichotami” („[...] nic mnie tak nie nastawiło przeciwko 
tym donkichotom niemieckim, jak ich atak na prawdziwego historycznego 
Chrystusa”, LĽŠ IV, s. 82). W tym historiozofi cznym ujęciu widać więc, 

108 Joanna Goszczyńska, cytując ten fragment korespondencji Hrobonia, zwraca uwagę na to, 
że przeciwstawienie żywiołu słowiańskiego żywiołowi niemieckiemu jest tu odbiciem nieco szer-
szej opozycji, mianowicie przeciwstawienia młodemu słowiańskiemu Wschodowi – starego Za-
chodu. Filozofi a niemiecka na prawach synekdochicznego przywołania reprezentuje tutaj całą 
fi lozofi ę Zachodu i tylko wyzwolenie się spod jej presji pozwoli duchowi „narodu słowiańskiego” 
uświadomić sobie swoją samoistność i powołanie. Por. J. Goszczyńska, Synowie słowa..., s. 49.

109 Hroboň krytykował panteizm Hegla, nawiązując do pism Schellinga i polskiego mesjani-
sty Augusta Cieszkowskiego. Jego największy sprzeciw budził fakt, że nauka niemieckiego idealisty 
nie zakłada nadrzędności Boga wobec przyrody, a w rezultacie Absolut zdaje się nią obciążony, 
co z kolei jest niezgodne z nauką chrześcijańską. Por. A. Cieszkowski, Prolegomena do historiozofi i; 
Bóg i palingeneza oraz mniejsze pisma fi lozofi czne z lat 1838–1842, oprac. A. Walicki, J. Garewicz, 
Warszawa 1972. Zob. także: J. Goszczyńska, Synowie słowa..., s. 128.
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że słowiańska idea, „życie słowiańskie”, posiada funkcję scalającą, syntetyzu-
jącą110. Podobna właściwość cechuje również przestrzeń słowiańską i wyraża 
się w fakcie jej „istnienia pomiędzy”, w chwalebnym (w aspekcie roli, jaką 
mają do odegrania Słowianie), acz bolesnym napięciu.

Podsumowując rozważania o waloryzacji granic, między którymi „roz-
kwitła” Słowiańszczyzna, gdzie otworzył się – jak pisał o tym Kollár w cyto-
wanym liście – „nowy, słowiański świat”, wypada jeszcze dodać, że żywioły, 
pomiędzy którymi rozprzestrzeniła się „słowiańskość”, stanowią zagrożenie 
jej egzystencji na dwóch poziomach: duchowym (Niemcy) i materialnym 
(Węgrzy). Mamy więc do czynienia z groźbą potencjalnie defi nitywnego 
„rozbioru” przestrzeni słowiańskiej. Była już mowa o sposobach deprecjacji 
Węgrów jako nieprzyjaciół Słowiańszczyzny poprzez wskazywanie na ich nie-
ucywilizowanie, zezwierzęcenie i nieludzki charakter. Teraz pozostaje jedynie 
zauważyć, że wszelkie rodzaje niebezpieczeństwa, jakie groziłyby jej ze strony 
żywiołu węgierskiego, są związane z materialną właśnie stroną rzeczywistości. 
Węgrzy prześladują Słowaków i znęcają się nad nimi fi zycznie – jak pisze 
o tym Kollár w liście do Josefa Jungmanna:

Gorliwość i patriotyzm Węgrów zmieniły się we wściekłość, a wreszcie w fi zycz-
ną przemoc i okrucieństwo. Od najwyższych aż do najniższych stanów nikt tu-
taj od dwóch lat o niczym prawie nie myśli i nie mówi, jak tylko o węgierskości 
i o madziaryzowaniu, zwłaszcza Słowaków. Już wcześniej nasz pogardzany i na nie-
wolnictwo skazany naród nie mógł tu ani języka swojego kochać, ani nie miał 
prawa głosu, ani kształcić się nie mógł i rozwijać swojej oświaty, ani o krzywdzie 
swojej opowiedzieć; ale teraz ucisk i prześladowanie ludu naszego miarę wszelką 
przekracza. Słowakom odbiera się słowackich nauczycieli i kaznodziejów i zamie-
nia na węgierskich; niedzielne nabożeństwa się im odbiera albo skraca, a ci, którzy 
niezadowolenie okazują, karani bywają cieleśnie! (LJK, s. 78).

Imają się ponadto wszelkich sposobów, by podstępnie zyskać przewagę 
w tej walce na śmierć i życie. W jednym z listów do czeskiego działacza 
narodowego Josefa Roštlapila z listopada 1840 roku Štúr pisze, iż stał się 
na przemian obiektem zawoalowanych gróźb i zdradliwych obietnic ze stro-
ny Węgrów:

Madziarzy i odszczepieńcy wzburzyli się przeciwko mojemu przybyciu na tutej-
szą parafi ę, wiedząc, że mam zamiar wzmocnić jej pozycję. Nie szczędzą obietnic 
i gróźb, pieniędzy i żądań, by zakład nasz zniszczyć, a mnie w jakiś sposób usunąć 
(...). Bardzo się mylą, myśląc, że mnie pochlebstwami albo groźbami od przedsię-
wzięcia mojego i świętego obowiązku odwiodą (LĽŠ IV, s. 19).

110 O „mocy syntezy” jako głównym atrybucie słowackiego mesjanizmu – zob. O. Čepan, 
Romantický mesianizmus a Samo Bohdan Hroboň [w:] K problematike slovenského romantizmu 
(Zborník z vedeckého seminára o M.M. Hodžovi a S.B. Hroboňovi, ktorý usporiadala MS a ÚSLSAV 
7. a 8. júna 1971 v Demänovskej doline), upravila E. Kostolná, Martin 1973, s. 111–112. 
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Nieco inaczej, o czym była już mowa, wygląda sprawa zagrożenia, ja-
kie niesie z sobą duch germański. Jego działanie, nieporównywalnie bardziej 
subtelne od węgierskiego, zostaje przy tym bez wahania uznane za groźniej-
sze, bo godzące w słowiańskiego ducha, przewrotnie mącące umysły i serca 
podsycających go gorliwych rycerzy sławy111.

Z analizowanego podziału na duchowy i materialny aspekt przestrzeni 
słowiańskiej wynika również jej wizja, która konsekwentnie kształtuje się 
w omawianej korespondencji. Skoro bowiem Węgrzy są zagrożeniem dla 
słowiańskiego „ciała”, a Germanie dla słowiańskiej duszy, to odgadujemy, 
że wizja słowiańskiej wspólnoty jest wizją z gruntu organiczną. Wspólnota 
jest żywym organizmem, indywiduum posiadającym ciało i duszę112. Czy 
też może, jak wynikało to z listu Kollára, dopiero stanie się suwerennym 
indywiduum. Owa wspólnota jest bowiem postrzegana z perspektywy przy-
szłości, momentu, w którym osiągnie ona upragnioną niezależność (zarówno 
na poziomie materialnym, jak i duchowym). Otrzymujemy w ten sposób 
efektowną zbitkę archeologii i prognozy113.

Tyle na poziomie epistolarnego dyskursu. W odniesieniu zaś do rzeczy-
wistości – wybór swoistego słowiańskiego patriotyzmu, słowiańskiego na-
cjonalizmu, który jest tutaj rozumiany jako „system praktyk narracyjnych, 
konfi guracja wiedzy, odczuć i zachowań zmierzających do zintegrowania 
silnie zunifi kowanej wewnętrznie grupy, będącej zdolną do konkurowania 
z innymi”114, siłą rzeczy implikował zarówno antywęgierskość, jak i antynie-

111 Ostatecznie również Štúr, najzagorzalszy – wydawałoby się – przeciwnik Węgrów i zwo-
lennik tezy, że są oni największymi nieprzyjaciółmi Słowian, w jednym z późnych, wyrosłych 
zapewne z porewolucyjnego rozczarowania, listów do swojego przyjaciela, rosyjskiego slawisty 
Izmaiła Iwanowicza Sriezniewskiego, przyznawał: „Dla nas czym dalej, tym gorsze czasy nadcho-
dzą. Wcześniej, choć pod jarzmem węgierskim, mieliśmy wszak jako takie życie i kontakty, ale 
teraz w niemieckiej sztubie, w stanie oblężenia nie mamy nic, straceni jesteśmy i gnijemy. Żałosne, 
ale prawdziwe. Niemcy nam po zwycięskiej walce obiecywali równouprawnienie narodowe. Wę-
grzy są wprawdzie pokonani, ale to równouprawnienie śmiechu jest warte. Zamiast powszechnego 
języka węgierskiego wszystkie języki są teraz sobie równe z wyjątkiem słowackiego, który skazany 
został na mizerną wegetację” (LĽŠ II, s. 239).

112 Na podobną „retorykę biologiczną” obecną w polskiej romantycznej publicystyce litera-
ckiej wskazuje w swym artykule Grażyna Królikiewicz. Badaczka zaznacza jednak, że: „Szczegóły 
tej biologicznej retoryki są bez większego znaczenia, gdyż idzie tu przede wszystkim o zobrazo-
wanie przewagi narodu nad innymi bytami indywidualnymi bądź zbiorowymi organicznie roz-
wijającymi się, która miałaby polegać na szczególnym darze samoświadomej duchowości. Ściślej 
rzecz ujmując, na zdolności wypracowania czy osiągnięcia świadomości, realizowanej procesual-
nie: od stwierdzenia tożsamości własnego istnienia ku rozpoznaniu określonej misji przypisanej 
narodowi do spełnienia w fi nalnej perspektywie dziejów ludzkości”. G. Królikiewicz, Tajemniczy 
jeździec, czyli... o retoryce narodowości i uniwersalności w polskiej publicystyce literackiej doby roman-
tyzmu [w:] Narodowy i ponadnarodowy charakter literatury, red. M. Cieśla-Korytowska, Kraków 
1996, s. 116.

113 Ibidem, s. 119.
114 I. Surynt, M. Zielińska, Między tożsamością narracyjną..., s. 39.
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mieckość. Oznaczał bowiem nie tylko opór polityczny (wobec dominacji 
węgierskiej), ale i rezygnację ze współuczestnictwa w korzystaniu z dóbr 
kultury przynależnych do świata, do którego kluczem był przede wszystkim 
język niemiecki. Tego rodzaju dylemat rodzi natychmiastową potrzebę ja-
kiejś duchowej bądź intelektualnej rekompensaty. Za takową wypada uznać 
wszystkie epistolarne zabiegi mające na celu stworzenie takiego obrazu ży-
wiołu węgierskiego i germańskiego, który sprawia, że stanowiąc zagrożenie 
zarówno dla materialnego, jak i duchowego aspektu rzeczywistości słowiań-
skiej, tworzą one tym samym swoistą pełnię – przedziwną syntezę wszelkich 
zagrożeń, groźbę doskonałą. Ona zaś, paradoksalnie, intensyfi kuje status 
owej przestrzeni, sytuując ją w szeregu zjawisk, które zaistniały w najbardziej 
niekorzystnych i dramatycznych okolicznościach, wbrew wszelkiemu praw-
dopodobieństwu i w asyście „ziejących nienawiścią” wrogów.



Rozdział trzeci

GŁOS ŻYCIA ― MOWA SŁOWIAŃSKA 
― ŚWIAT SŁOWIAŃSKI

Do zbioru truizmów badawczych, szczególnie w odniesieniu do epoki ro-
mantyzmu, należy powtarzane za Herderem stwierdzenie, że duch narodu 
nierozerwalnie związany jest z jego językiem. Bezcelowe zdaje się również 
powtarzanie tezy o ogromnym wpływie niemieckiego fi lozofa na czeską 
i słowacką myśl odrodzeniową czy też o roli (nieporównywalnie większej dla 
odrodzenia narodowego Słowaków niż Czechów), jaką miała kwestia języ-
ka narodowego115. Ujawniający się w listach stosunek wybranych czeskich 
i słowackich budzicieli do tej problematyki interesuje nas jedynie w aspekcie 
funkcjonowania języka Słowian jako konstytutywnego elementu słowiań-
skiej przestrzeni, istniejącej – dodajmy – w żelaznym uścisku niemiecko-
-węgierskich granic. Pewnego wyjaśnienia wymaga użyte powyżej określe-
nie „język Słowian”. Nie chodzi bowiem o jakiś konkretny język słowiański, 
choć niewątpliwie rozważania nasze koncentrują się na korespondencji cze-
skich i słowackich prawodawców odrodzenia narodowego. Celem wywodu 
jest nakreślenie najbardziej podstawowych rysów pewnego modelu myślenia 
o języku, który stanowi z kolei niezbywalny element odrodzeniowej wyob-
raźni. Chodzi więc o każdy język słowiański, język obdarzony atrybutem 
słowiańskości, wypełniony „słowiańskim duchem”, diametralnie inny od ję-
zyków go otaczających, które są na dodatek emanacją wrogich mu żywio-
łów116. Stąd też tytuł rozdziału, który w swojej triadycznej formie wskazuje 

115 Klasyczną pozycję na temat wpływu Herdera na czeską i słowacką myśl odrodzeniową 
stanowi praca V. Černego, Vývoj a zločiny panslavizmu, Praha 1995.

116 Macura w swojej książce również zwracał uwagę na ten problem, pisząc, że w kulturze 
słowiańskiego odrodzenia narodowego najważniejszym kryterium wartościującym poszczególne 
języki słowiańskie była ich silniejsza lub słabsza łączność z ogólnym pojęciem „język słowiański”, 
to znaczy: „ich słowiańskość, czystość, albo przeciwnie – kontakt z językami niesłowiańskimi, 
przede wszystkim z językiem niemieckim, zdaje się wpływać na osłabienie ich pierwotnego sło-
wiańskiego charakteru”. V. Macura, Znamení..., s. 48.
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na potrójną identyfi kację języka Słowian. Czyni z niego sygnał początku eg-
zystencji – utożsamiając język z „głosem życia”, jego przejawem; nadaje mu 
atrybut pozytywnie różnicujący go od innych języków oraz – co najważniej-
sze – obdarza mocą kreacji, nieporównywalną właściwie z niczym innym, 
mocą stwarzania wokół siebie słowiańskiego świata.

Zanim jednak prześledzimy, w jakich aspektach i odsłonach zagadnie-
nie języka jawi się w prezentowanej korespondencji, warto wskazać na naj-
bardziej podstawowy atrybut, który jest mu przypisany. Jako niezbywalny 
(a czasem – jak się przekonamy – nadrzędny) element słowiańskiej przestrze-
ni, rodzaj scalającego ją spoiwa, jest on mianowicie obdarzony cechą mowy 
prawdziwej, mającej uprzywilejowany dostęp do prawdy absolutnej. Roz-
ważania o języku są nadal ściśle związane z problematyką całego rozdziału 
– chodzi bowiem o przyjrzenie się tym momentom korespondencji działaczy 
odrodzenia narodowego, które pozwalają śledzić meandry ich myśli doty-
czących wagi mowy słowiańskiej, istniejącej w opozycji do języka niemiec-
kiego i węgierskiego. Schemat tej opozycji, owego swoistego napięcia, przy-
pomina zaproponowany wyżej model przestrzeni słowiańskiej, zamkniętej 
w niemiecko-węgierskich „granicach”, gdyż jest w jakimś sensie kontynuacją 
poświęconych jej rozważań, podjętych jednak w pewnej zawężonej optyce, 
skupionej na jednym tylko elemencie tej przestrzeni. Obowiązują tu więc te 
same prawa dyskursu – język Słowian istnieje wprawdzie w stanie oblęże-
nia i grozi mu kulturowe i polityczne unicestwienie, ale jednocześnie dzięki 
wspominanemu zagrożeniu zdecydowanie podnosi swój status, wielokrotnie 
nabywając nawet cech sakralnych.

Zatrzymajmy się przez chwilę przy tym fi lozofi cznie uprzywilejowanym 
statusie mowy słowiańskiej, mianowicie na jej doskonałej, wyzwalającej 
„prawdziwości”. W ramach dyskursu epistolarnego dochodzi tutaj do stwo-
rzenia bardzo przewidywalnego przeciwstawienia. Skoro bowiem język 
słowiański nosi cechy mowy prawdziwej, to języki, wobec których się on 
konstytuuje, a więc przede wszystkim język niemiecki i węgierski, zyskują 
automatycznie status mowy fałszywej, zniewalającej. Opozycja prawda–fałsz 
wiąże się zatem także z innymi, bardziej ogólnymi opozycjami, jak dobro–
zło czy wolność–zniewolenie. Szczególnie w odniesieniu do tej ostatniej war-
to przytoczyć, cytowany już w pracy, choć w innym kontekście, list Ľudovíta 
Štúra do Słoweńca Stanka Vraza z 1842 roku. W udramatyzowanym frag-
mencie czytamy:

Pod koniec wakacji byłem w Nitrzańskiej Stolicy, gdzie pod koniec minionego 
miesiąca zebrała się kongregacja. Planowano dwanaście punktów satmarskich117 

117 Punkty te dotyczyły zniesienia węgierskiego prawa niepozwalającego na przekazanie szla-
checkiego prawa majątkowego odziedziczonego po przodkach, zakazującego uzupełnienia prawa 
kredytowego, wykupienia z poddaństwa, zlikwidowania cechów i monopoli, rozszerzenia prawa do 
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przyjąć. Niższa szlachta, dowiedziawszy się, że takie rzeczy podległe rokowaniu 
będą, zgromadziła się w silnej grupie tysiąca pięciuset mężów. Jak tylko zaczęło się 
rokowanie, uderzyła na agitatory i złoiła niektórym skórę. W końcu jednak ogło-
siła: „wszelkie zło z madziaryzacji się bierze, oszukujecie nas, kiedy takim językiem 
mówicie, którego my nie rozumiemy, musicie mówić po słowacku, my jesteśmy 
Słowacy, słowaccy ziemianie, nasza mowa słowacka też swoją wartość mieć musi 
i w poważaniu pozostać, jak to wcześniej było itd.”. To jest dla nas znak czasu i ra-
dość ogromna (LĽŠ I, s. 322).

Zebranie, o którym mowa, dotyczyło przegłosowania, jak na owe czasy 
niezwykle postępowego, programu118, który jednak część zgromadzonych 
na nim ziemian uznała za zabieg mający jedynie przesłonić prawdziwy cel 
kongregacji, jakim było – według nich – swoiste uprawomocnienie dal-
szych zabiegów madziaryzacyjnych. Pomińmy w tym miejscu oczywisty, 
jawnie ideologiczny wymiar umieszczenia w liście fragmentu wypowiedzi 
„słowackich” ziemian, obdarzonych – jak możemy wnioskować – niezwy-
kle rozwiniętą świadomością narodową, co w jakimś sensie awansem miało 
usprawiedliwić i uprawomocnić kodyfi kację przeprowadzoną przez działacza 
rok później (list pochodzi z 1842 roku). To, co interesuje nas najbardziej, 
to włożone w usta bohaterów, wypowiedziane równolegle hasła o mówieniu 
po węgiersku i kłamaniu, które sugerują odbiorcy ich utożsamienie. Oznacza 
to, że mówienie po węgiersku (czy też niemówienie po słowacku) wiązałoby 
się automatycznie z mówieniem nieprawdy. Ujmując ten problem niejako 
„na wspak”, otrzymujemy pewien, zataczający krąg, łańcuch sylogizmów: 
Słowacy czują swoją odrębność; odrębność ta manifestuje się w ich języku; 
istnienie ich własnego języka jest niezbędnym warunkiem zaistnienia także 
ich przestrzeni kulturowej; przestrzeń owa potrzebuje minimum wolności, 
by mogła się rozwijać; gwarantem minimum wolności jest uznanie i szacu-
nek dla ich języka, gdyż jest on jej wyznacznikiem. Odrębny język jest gwa-
rantem wolności, jak również jej symptomem; niezaakceptowanie ich języka 
jest równoznaczne z próbą zniewolenia Słowaków. Jeszcze dobitniej problem 
ten prezentuje się w pisanym po chorwacku liście do Ljudevita Gaja. We 
fragmencie będącym odezwą do „młodzieży iliryjskiej” czytamy:

Stan nasz się ciągle polepsza, chociaż wciąż jeszcze wielu jest „biednych madzia-
ronów” i wiele od nich madziaryzmu cierpieć musimy. Nie wiem, Bracia Drodzy, 
co o tych ludziach myśleć i jak ich nazwać. Byłoby ich powinnością o język ojczy-

majątku i urzędów na każdego obywatela, opodatkowania duchowieństwa, panów i ziemian, edu-
kacji dla ludu, wolności prasy, emancypacji miast, nowej kodyfi kacji prawa cywilnego i karnego, 
oddzielenia polityki i administracji publicznej oraz powołania przedstawicielstwa dla ludu. Por. 
LĽŠ I, s. 581 (przypis do listu nr 133).

118 Dotyczył on m.in. zniesienia cechów i monopoli, rozdziału administracji politycznej 
i publicznej, nowej kodyfi kacji prawa cywilnego i karnego, nałożenia podatku na duchowieństwo 
itd. Por. LĽŠ I, s. 581, przyp. 4.
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sty i oświecenie narodu swojego mieć staranie, ale oni psuciem i unicestwianiem 
języka swojego, narodu swojego się trudnią. Czyż nie są owi ludzie niewolnikami 
Madziaronów? Doprawdy! Bo zamiast postanawiać sami, cudzej się woli poddają, 
a w ten sposób nie mają własnej wolnej woli, tylko cudzą, cudzą, która im na-
kazuje w okowy pożądliwości i pychy cudzej się oddawać. Czyż ludzie ci są tyl-
ko narzędziem, co daje się w celu tym wykorzystać, który ich panowie osiągnąć 
pragną, i jaki to cel? Wygubienie ich samych! Czyż nie są oni narzędziem gorszym 
od wszystkich innych? (LĽŠ I, s. 130).

Tutaj już bardzo wyraźnie węgierski utożsamiony zostaje z językiem zniewo-
lenia. Owo zniewolenie dokonuje się przez język właśnie. Zmadziaryzowanie, 
a więc – w interpretacji autora listu – wyzbycie się siebie, staje się narzędziem 
w rękach nieprzyjaciół, urasta do rangi „grzechu” największego z możliwych. 
Zbrodniczość gestu, jakim jest wyrzeczenie się własnego języka, polega bo-
wiem na odcięciu się od swego przeznaczenia, którym jest dbałość o rozwój 
własnego narodu, to zaś odcięcie jest interpretowane jako próba jego unice-
stwienia. Nie można być zatem człowiekiem wolnym, nie posługując się włas-
nym językiem. W konsekwencji zaś posługiwanie się językiem węgierskim 
(w znaczeniu też – niesłowiańskim) oznacza duchowe niewolnictwo.

W świetle powyższych przemyśleń i argumentów łatwiej będzie zrozumieć 
pojawiające się w listach, jako niezbywalne fi gury odrodzeniowego dyskur-
su, manifestacyjne sygnały posługiwania się językiem macierzystym. Na li-
teracko najpiękniejszy przykład natrafi amy w cytowanych już listach Sama 
Bohdana Hrobonia. W początkowym fragmencie listu z listopada 1843 roku 
do ukochanej, czeskiej patriotki Bohuslavy Rajskiej, odnajdujemy takie oto 
wyznanie:

Pozdrawiam Panią mową tatrzańskiej mojej matki, mową praojców naszych sło-
wiańskich: tylko na jej skrzydłach wznieść się może dusza moja. Uwierz mi, Pani, 
siostrzyczko droga, że i na Salańskich Mogiłach w tak tajemniczym związku splotło 
się czucie moje z duchem tatrzańskim, że w ten właśnie czas, kiedy w Tatrach ro-
dziła się myśl o czysto słowiańskim życiu, i ja zapłonąłem niewysłowionym prag-
nieniem, by chociaż jedną pieśń zaśpiewać głosem tatrzańskiej duszy w najświęt-
szym Słowiaństwa chramie (LSBH, s. 73).

Język słowacki nazwany jest tu „głosem duszy tatrzańskiej” czy też – bardziej 
nawet podniośle – skrzydłami, na których dusza poety wznieść się może. 
Zdaje się ponadto pełnić znaczącą funkcję w swoistym połączeniu przeszło-
ści („język praojców naszych słowiańskich”) i przyszłości (myśl o czysto sło-
wiańskim życiu, które wkrótce odegra doniosłą rolę w planie odrodzenia 
ludzkości). Podobną historiozofi czną perspektywę, choć bardziej wojowniczą 
w tonie, łączącą zaistnienie języka słowackiego z ogólną koncepcją rozwoju 
całego Słowiaństwa, otwiera w liście do Michala Miloslava Hodžy w kwiet-
niu 1844 roku Ľudovít Štúr:
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Że niektórzy z was wolą czeski! Niech wolą! Ja gazetę, jeśli uda mi się ją wydać, 
będę wydawał tylko po słowacku. Twoje słowa, że wola ich w tych sprawach to tyl-
ko rzecz ludzka jest, a nasza – rzecz boska, są prawdziwe i święte. To nie moja 
małostkowość, jak mi Bóg miły, pchnęła mnie do języka słowackiego, ale myślenie 
moje o Słowiaństwie i jakieś olśnienie święte. Jeśli język słowacki nie jest tego wart, 
to i nic niewarte jest moje wyobrażenie o Słowiaństwie, a to przywiodłoby mnie 
do rozpaczy. Jedno jest z drugim związane. Dlatego stoję przy naszej mowie z całej 
duszy i będę jej bronić do ostatniego tchu (LĽŠ II, s. 38).

Równie niezbywalne w dyskursie odrodzeniowym są entuzjastyczne po-
chwały czyjejś godnej pozazdroszczenia sprawności językowej, zwłaszcza 
jeśli dotyczy ona „bratniego narzecza”, bądź też radośnie odkrywane po-
dobieństwa między językami słowiańskimi. Częste jest też, równoważące 
ów entuzjazm, egzaltowane potępienie posługiwania się obcym językiem, 
głównie niemieckim. Symptomatyczne pod tym względem wypowiedzi, 
szczególnie dla pierwszego wymienionego tu wariantu, odnajdujemy w li-
stach czeskich i słowackich działaczy do ich południowosłowiańskich kore-
spondentów. W 1841 roku praski lekarz Jozef Václav Staněk pisał do Stan-
ka Vraza:

Przesławny Panie!
Wielką mi radość uczyniłeś, żeś mnie listem swoim zaszczycił. To wielki przywilej 
dla przyszłego życia i literatury słowiańskiej, że nawet niezbyt wykształcony Sło-
wianin przejść może pół świata i czytać w innych narzeczach. Pierwszy raz czytałem 
list pisany po iliryjsku i prawie w całości go zrozumiałem. O jak czułe, delikatne, 
a przecie dźwięczne jest Pańskie narzecze (DČS, s. 26).

W innym liście, pisanym – jak podkreśla autor – z „Pragi-Mateńki” w stycz-
niu 1846 roku, czytamy:

Drogi Przyjacielu!
List Twój bardzo mnie ucieszył i Friča, i wszystkich Pańskich przyjaciół. Ależ Pan 
pięknie po czesku pisze, że pisarz niejeden wpadłby w osłupienie. Szczęść Boże! 
(DČS, s. 30).

W podobnym tonie, manifestacyjnie po czesku, do innego z południowosło-
wiańskich budzicieli – Ljudevita Gaja, pisał Kollár:

Drogi Przyjacielu!
Z wielką radością odebrałem to, coś Pan napisał o wydaniu „Nowin Chorwackich”. 
A najmilszym mi było, żeś swój list po chorwacku napisał. Czyńże tak zawsze. Ja 
też będę do Pana w czeskosłowackim narzeczu pisywał, i zobaczysz Przyjacielu, 
że się dobrze rozumieć będziemy (DČS, s. 141).

Jeżeli zaś chodzi o swoiste epistolarne anatemy związane z niepisaniem w ję-
zyku słowiańskim, to najbardziej modelowe są pod tym względem wypowiedzi 
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czeskich patriotów dotyczące pisania po niemiecku119. Ich ton jest bez wyjątku 
niezwykle emocjonalny, miejscami nawet histeryczny. Przyjrzyjmy się kilku 
fragmentom. We wrześniu 1824 roku Václav Hanka, pisząc do Kollára o ko-
nieczności pielęgnowania w sobie ducha poetyckiego („Niech Pan nie daje lirze 
swej długo odpoczywać, zaklinam Pana na Córę Sławy – póki człowiek młody, 
najlepszy dla poezji czas”), skarżył się na Františka Palackiego:

Tak zawsze Palackiemu radzę, póki młodym jest, ale on inną sobie drogę obiera, 
a nawet, chcąc wzór swój doścignąć, wszelką skłonność do poezji w sobie tłumi – 
jednym słowem, zająć miejsce Dobrovskiego nie tylko się stara, ale i sam to przy-
znaje, tak, a nawet radzi, by o czeskich sprawach po niemiecku pisać naukowo, 
a dla prostaków, jeśli czasu starczy, po czesku. On sam obcuje, jak nakazuje moda, 
tylko z niemieckimi pisarzami – ale już przestaję, żebym zamiast się z Panem rado-
wać, nie psuł Panu humoru120.

Posługiwanie się językiem niemieckim zostaje uznane za prawdziwą zdradę, 
tym bardziej (w kontekście tego, co ustalono na temat zgubnego wpływu 
żywiołu germańskiego na duszę słowiańską) że posługuje się nim, na doda-
tek w swych pracach naukowych, człowiek mający być dla innych patriotów 
przykładem. Pisanie po niemiecku jest bowiem równoznaczne z akceptacją 
niemieckiego spojrzenia na Słowian. W podobnym stylu, w związku z nie-
mieckim wydaniem Geschite der slawischen Sprache..., w liście do Palackiego 
ze stycznia 1824 roku Kollár oburzał się na Šafárika:

W tych dniach też pisał do mnie Šafařík. Przygotował on – tłustą dość – historię 
wszechsłowiańskiej literatury, ale – proszę się nie przerażać – po niemiecku! (LJK, 
s. 39).

Ton listu sugeruje, że Palacký podziela zdanie piszącego na temat dramatycz-
nej niestosowności posunięcia Šafárika. Na ironię zakrawa fakt, że zdawał 
się je również podzielać sam główny oskarżony, gdy w liście do tego samego 
Kollára ze skruchą wyznawał:

119 Jak pisał Vladimír Macura, przestrzeń patriotyczna w czeskim odrodzeniu narodowym 
była stwarzana wobec najważniejszego negatywnego punktu odniesienia, czyli „germaństwa”. Po-
zwolę sobie na zacytowanie dłuższego fragmentu wypowiedzi badacza: „Niekonsekwencja w oce-
nie poszczególnych języków słowiańskich związana jest z tym, że najwyższą wartością jungman-
nowskiego świata jest słowiaństwo i na początku umniejsza ono wagę poszczególnych języków 
i narodów słowiańskich. Przeciwieństwem słowiaństwa jest tu »niesłowiaństwo«, które dla obszaru 
kultury czeskiej uosabia niemieckość, dlatego o ile krytyka języka niemieckiego i kultury jest 
niemal obowiązkowa, o tyle wartościowanie pozostałych języków jest raczej neutralne i uzależnio-
ne od chwilowego zapotrzebowania, które jest logiczną konsekwencją przyjęcia i rozwinięcia tej 
podstawowej opozycji”. V. Macura, Znamení..., s. 49. 

120 Wszystkie cytaty z korespondencji Hanki i Kollára pochodzą z wydania: Vzájemné dopisy 
Václava Hanky a Jana Kollára, „Časopis Muzea Království Českého” 1897, LXXI, s. 227. Dalej 
oznaczam skrótem ČČM 1897 wraz z podaniem strony.



71Głos życia ― mowa słowiańska ― świat słowiański

Wspomnieć jednak muszę, co Pana z pewnością trochę zaskoczy, że ten mój po-
roniony płód – w języku niemieckim – to jest mó j  pierwszy i da Bóg, ostatni 
g r ze ch  pisarski, którego teraz naprawić już nie mogę. Przyznam się Panu, że mi 
strasznie z tego powodu przykro, ale jeśli nie chcę owoców prawie dziesięcioletnie-
go zatrudnienia do ognia rzucić, nie mogę się temu nabrzmiewającemu uczuciu 
niezadowolenia poddać – dlatego też i od Pana przebaczenia mi tej słabości żądam 
i oczekuję. Niechaj nie usprawiedliwieniu mo j e j  w iny, ale wyjaśnieniu te słowa 
moje służą (ČČM 1873, s. 383, podkr. A.H.).

W przestrzeni odrodzeniowego dyskursu epistolarnego językowi narodo-
wemu, językowi słowiańskiemu przysługuje nie tylko atrybut bycia językiem 
prawdy i wolności. Znamionuje on tu również siłę, której szczególnym świa-
dectwem jest możliwość posługiwania się nim we wszystkich dziedzinach 
życia, w tym zwłaszcza artystycznej i naukowej. Z perspektywy luminarzy 
odrodzenia narodowego to język właśnie, co wielokrotnie powtarzano, jest 
bronią, sprawnym narzędziem, które może przywiązać ogół społeczeństwa 
do sprawy narodowej lub też skutecznie go od niej odwrócić. Dobrze rozu-
mieli to prawodawcy odrodzenia, dla których rozbudzenie uczuć patriotycz-
nych wśród społeczeństwa – w dużej mierze narodowo nieuświadomionego 
– stało się zadaniem życia. Na ten aspekt ich działań zwraca uwagę Maria 
Dąbrowska-Partyka. We fragmencie cytowanej już pracy czytamy:

Okazuje się, słowem, że ówczesny projekt języka literackiego, będący z dzisiejszej 
perspektywy ewidentnym konstruktem lingwistyczno-ideologicznym, rości sobie 
pretensje do wypełniania całej przestrzeni, zakreślonej słynnym aforyzmem Hum-
boldta: „Die wahre Heimat ist eigentlich die Sprache”. Aforyzm ten stał się in-
tymną własnością wielu prawodawców słowiańskiego odrodzenia narodowego. Ich 
kłopot polegał wszakże na tym, że czuli się i upoważnieni do wypełnienia obydwu 
jego członów własną, „czysto narodową” treścią. Język literacki nie był więc dla nich 
jedynie normatywną bazą dla artystycznych, naukowych czy ofi cjalnych sposobów 
użycia języka naturalnego. Był w pierwszym rzędzie całościowym, wszechstronnie 
ekspansywnym projektem języka „naturalnego”; urbanistycznym planem Hum-
boldtowskiej ojczyzny, którą według owego planu należało potem zbudować121.

Budowa języka „naturalnego” była więc pewnym etapem „budowy” narodu. 
Niezwykle ważnym i niebezpiecznym, tu można było bowiem – mówiąc 
obrazowo – równie łatwo „przegrać” naród, jak i go „pozyskać”. Należało 
zatem działać z wielkim wyczuciem. Nie ulegało wszak wątpliwości, że każde 
posunięcie, które w jakiś sposób mogłoby zniechęcić do nauki własnego ję-
zyka, uniemożliwi również rozwój słowiańskiej świadomości. Uniemożliwi, 
bo w najbardziej naturalnym geście zwróci Słowian w stronę innych języ-
ków, które ułatwią im partycypację w ówczesnej rzeczywistości. Działacze 
narodowi słusznie obawiali się, że owymi „językami drugiego wyboru” będą 

121 M. Dąbrowska-Partyka, Wielojęzyczność jako problem..., s. 178.
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doskonale zadomowione w przestrzeni słowiańskiej języki węgierski lub nie-
miecki. Taką oto nieco spiskową interpretację rzeczywistości odnajdujemy 
w jednym z listów Jána Kollára do Václava Hanki:

Tutejszy księgarz Wigand oddał mi niegdyś 4 egzemplarze Pana Modlitw na sprze-
daż, które naprawdę rozesłałem. Nie mogę się powstrzymać, bym przy tym Panu 
nie wyjawił jednego dawnego mojego pragnienia: Miej Pan proszę na uwadze 
w swoim skądinąd tak pięknym stylu naszych Słowaków i miękkość brzmienia 
w ogóle. (Niegdyś pisał mi jeden z najbardziej uczonych Słowaków, że ponoć Czesi 
specjalnie szorstkich wyrazów szukają i z ich pomocą na własne życzenie swój język 
grzebią!) Szkoda naprawdę, że zwłaszcza Pan, tak często sięgając po dwuznaczne 
wyrazy, do swojego pisania słowackich czytelników zraża; wszędzie Pan pisze: bu-
dem, pujdem, milujem, zamiast zwyczajnego i prawidłowego: budeme, pujdeme, 
milujeme, wiedząc dobrze, że to pierwsze to dla Słowaków prima persona singularis, 
skąd taki gramatyczny galimatias się bierze, że Słowak chętniej czyta po węgiersku 
i niemiecku niż w bliskim mu języku czeskim (ČČM 1897, s. 235).

Kilka spraw zasługuje tutaj na uwagę. Po pierwsze widać, że świado-
mość istnienia słowiańskiego żywiołu między żywiołem germańskim a wę-
gierskim, nieustannie i najsilniej obecna w listach Kollára zmagającego się 
w Peszcie z naciskami Węgrów i Niemców w kwestii statusu tamtejszego 
Kościoła ewangelickiego, sprawia, iż wszelkie inne zagrożenia są interpreto-
wane w odniesieniu do tej naczelnej groźby właśnie. Po drugie, pojawiające 
się niebezpieczeństwo wprowadzenia zamętu językowego, który w ostatecz-
nym rozrachunku może odstręczyć od „bycia Słowianinem”122, przewija się 
z dużą częstotliwością również w korespondencji innych działaczy, najczęś-
ciej w kontekście kodyfi kacji dokonanej przez Štúra w 1843 roku, które 
to wydarzenie stało się źródłem jednego z najbardziej symptomatycznych 
i modelowych sporów w Słowiańszczyźnie.

Punktem wyjścia cytowanego fragmentu listu do Hanki jest, jak czytamy, 
apel o „ulubozwucznienie” czeszczyzny. Vladimír Macura pisze, że kategoria 
„libozvučnosti”, a więc miękkości i melodyjności języka, była:

ważną, ba, nawet jedną z najważniejszych składowych ówczesnej oceny wartości 
języka. W przypadku języka czeskiego szczególny nacisk kładziono na dźwięczność 
„pełnych samogłosek” i jakość opozycji długa samogłoska–krótka samogłoska (...). 
Liczne koncepcje doskonalenia języka literackiego zasadzały się na pomyśle sztucz-
nego nadawania językowi temu melodyjności123.

Badacz podkreśla jej rolę w podnoszeniu artystycznego statusu czeszczyzny. 
W liście Kollára „ulubozwucznienie” ma jednak poważniejsze konsekwencje. 

122 To kuriozalne określenie pochodzi z listu Šafárika do Kollára z 9 lutego 1826 roku. 
Do fragmentu tego powrócę w części drugiej, w rozdziale Tożsamość dana i za-dana.

123 V. Macura, Znamení..., s. 58.
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Uczynienie czeszczyzny bardziej melodyjną poprzez użycie zwokalizowanej 
formy pierwszej osoby liczby mnogiej czasu teraźniejszego sprawi, że będzie 
ona bardziej zrozumiała dla Słowaków. Kwestia dotyczy tutaj wydanych 
przez Hankę Modlitw, ale z pewnością możemy uogólnić prośbę autora Córy 
Sławy i odnieść ją do całości czeskiego piśmiennictwa. Nawet tak drobny 
element jak forma liczby mnogiej czasowników urasta więc do rangi mani-
festacji tożsamości. Argumentacja Kollára jest symptomatyczna. Właściwa 
forma gramatyczna pozwoli Słowakom lepiej zrozumieć bratni język, w któ-
rym czytają, co z kolei jest warunkiem zrozumienia i akceptacji kultury (czy 
też kulturowych działań wąskiej grupy społecznej), której język ów jest wy-
razem, albo – jeśli posłużyć się romantycznym dyskursem dotyczącym tej 
kwestii – pozwoli duchowi słowackiego narodu przemówić pełnym głosem. 
W przeciwnym razie – i ta groźba zostaje tu wyrażona explicite – Słowacy 
zwrócą się w stronę języka niemieckiego i węgierskiego, co będzie gestem 
przypieczętowującym ich wynarodowienie, a także de facto klęską patrio-
tycznego projektu działaczy. Istniała przy tym głęboka świadomość, że nie-
jednokrotnie więzi łączące Słowian były dużo słabsze niż to, co łączyło ich 
z niesłowiańską przestrzenią kultury. Przypomnijmy, iż spoiwem miały być 
tak labilne czy nawet utopijne kategorie, jak podzielony na cztery narzecza 
wspólny język słowiański, wyrażone przez Herdera przekonanie o istnieniu 
jakiegoś wspólnego słowiańskiego charakteru albo ginąca w pomrokach 
dziejów, gorliwie i patriotycznie fabrykowana – lub też bogato przyobleczo-
na w mit – sławna słowiańska przeszłość. Więź z niesłowiańską przestrze-
nią kultury opierała się natomiast na o wiele poważniejszych przesłankach, 
wśród których musielibyśmy wymienić przede wszystkim kategorię wyzna-
nia (w sensie przynależności do zachodniej czy bizantyjskiej sfery kultury) 
oraz poczucie prawa obywatelstwa w intelektualnym uniwersum Europy 
Zachodniej, którego znakiem, przynajmniej dla słowiańskich budzicieli, był 
język niemiecki. Tę właśnie myśl wyrażał, w moim przekonaniu, Šafárik, 
kiedy w jednym z listów z sierpnia 1827 roku, po raz kolejny adresowanym 
do Kollára, interpretując słowiańską przestrzeń kulturową jako projekt sło-
wiańskich intelektualistów, wyznawał:

Ciągle mi się wydaje, że wszystkie te i podobne usiłowania za wczesne i dlatego 
marne są – że budujemy w powietrzu, nie mając fundamentu (...). Dopóki Serb 
myśli, że Turek bliższym mu przyjacielem niż Czech, Polak albo Słoweniec, do-
póki Czech, Słoweniec itd. swojego Niemca sobie chwali i za brata ma, a Serbem 
i Bułgarem itd. pogardza, znieważa go i prześladuje niczym Turka albo psiogłowca 
– póty o wspólnym słowiańskim piśmie mowy być nie może (ČČM 1873, s. 139).

To również miał na myśli, gdy w liście do Kopitara z oburzeniem komentował 
fakt, że nie istnieją dobre mapy Macedonii, a te dostępne wyglądają, jakby 
je sporządził jakiś nietrzeźwy osobnik. To – według Šafárika – konsekwencja 
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sytuacji, w której sporządzanie map Słowiańszczyzny jest zależne tylko od za-
interesowania Zachodu tą częścią Europy, ten zaś woli odkrywać Egipt i mu-
mie. Trudno jednak dziwić się ignorancji mieszkańców Anglii i Niemiec, 
skoro nawet sami Słowianie nie są zainteresowani pogłębianiem wiedzy 
na własny temat – czego odbiciem jest zupełny brak czy też zatrważająco 
niski poziom istniejących map Słowiańszczyzny. Jak komentował to Šafárik 
w liście z 29 maja adresowanym do Kopitara:

Ale oczywiście do kraju, w którym mieszkają Słowacy, Francuz, Anglik i Niemiec 
nie zaglądnie; woli pojechać do Burnu, czytać inskrypcje w la Rochette i obwąchi-
wać mumie, a my Słowianie... [akapit listu urywa się w tym miejscu]124.

O tym samym myśleć musiał również Kollár, kiedy twierdził, że ważkim, 
a może i najważniejszym patriotycznym zadaniem jest zwrócenie uwagi Sło-
wian na siebie samych. Nie ma potrzeby przytaczać tu dobrze znanych słów 
z traktatu O wzajemności słowiańskiej, warto jednak zacytować fragment 
jego listu do chorwackiego luminarza odrodzenia narodowego – Ljudevita 
Gaja, dotyczący pomysłu chorwackiego intelektualisty, by wydawać czaso-
pismo w języku narodowym. Chodzi tu o słynną „Danicę ilirską”. Kollár 
wyraził zachwyt tym pomysłem, ale parę szczegółów budziło jego zastrze-
żenia. Odnosiły się one przede wszystkim do planowanego charakteru cza-
sopisma. Kollár obawiał się, że gazeta będzie nazbyt upolityczniona, był 
bowiem zwolennikiem tezy, iż to, czego Słowianie potrzebują teraz najbar-
dziej, to „poučný a  zábavný časopis” („czasopismo przyjemne i pożytecz-
ne”). W liście autora Córy Sławy znalazł się również apel, by gazeta była 
bardziej słowiańska, to znaczy by zamieszczano w niej przekłady z literatury 
czeskiej, polskiej i rosyjskiej. Kollár miał tu na myśli nie tylko dbałość o roz-
wój erudycji słowiańskiej czytelników „Danicy”. Jego główna motywacja 
była związana z czymś zgoła innym. Zacytujmy dłuższy, bo odnoszący się 
również do referowanych wyżej treści, fragment pisanego po niemiecku li-
stu z marca 1832 roku:

Fakt, że chce Pan zrealizować swój zamysł wydania gazety w języku chorwackim, 
odebrany został również przez wszystkich slawistów z sympatią, jedynie wydaje mi 
się, że podana treść jest nazbyt kolorowa i różnorodna. Proszę się raczej ograni-
czyć do mniejszej ilości materii, ale proszę się tym zająć nieco bardziej starannie. 
Gazeta naukowa byłaby pro nunc lepsza niż gazeta polityczna. (...) Frantz Kortich, 
canonicus w Agram, tłumaczy Wergiliusza i to nieźle. Czytałem I pieśń. Czy nie 
mógłby go Pan pozyskać dla swojej ortografi i? Lj i nj powinno zostać, ale precz 
z pozostałymi nierozsądnymi rupieciami! Proszę włączyć do swojej przyszłej gaze-

124 Wszystkie cytaty z korespondencji Šafárika i Kopitara pochodzą z wydania: Šafaříkovy 
dopisy Slovinci Jer. Kopitarovi v letech 1826 a 1827, podává Václav Burian, Praha 1931, s. 5. Dalej 
opisuję skrótem ŠDJK wraz z podaniem numeru strony.
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ty również tłumaczenia z języka czeskiego, polskiego i rosyjskiego, aby  Pań s cy 
rodacy  w idz i e l i, ż e  c i  s ą  nam b l i ż s i  n i ż  t amc i  –  Niemcy  (ŠDJK, 
s. 110, podkr. A.H.).

Widać więc, że prezentacja polskiej, rosyjskiej i czeskiej produkcji literackiej 
ma za zadanie przekonać czytelników gazety, iż językowi chorwackiemu bli-
żej do innych języków słowiańskich niż do niemieckiego. We fragmencie 
tym pojawia się też inny fundamentalny problem odrodzeniowej kultury, 
o którym pisał już Vladimír Macura. Chodzi mianowicie o kwestię ortogra-
fi i, która może być rozumiana jako znak czy też nawet manifestacja tożsamo-
ści kulturowej125. Jak pisze Macura:

Problemy z pozoru tylko językoznawcze czy ortografi czne przekraczają wtedy, kie-
dy indziej dość wyraźnie zakreślone, granice językoznawstwa i ortografi i. Zjawiska 
gramatyczne i ortografi czne nagle mówią nie tylko o języku, ale i (a często przede 
wszystkim) o czymś zupełnie innym. Odbija się w nich ten czy inny program za-
chowań społecznych, takie czy inne spojrzenie na świat, świadczące jednocześnie 
o politycznych, estetycznych itd. poglądach ich autorów. (...) Także ortografi a nie 
jest ujmowana jedynie jako mniej lub bardziej arbitralny środek zapisu zjawisk 
językowych. Jest interpretowana i używana jako niezależna wartość związana z róż-
nymi zjawiskami estetycznymi i politycznymi. (...) Analogiczna zmiana ortografi i 
związana jest ze zwróceniem się narodu czeskiego w stronę nowych potrzeb kultu-
ralnych, w odróżnieniu od tradycyjnie, także kulturowo, ukierunkowanego zapisu 
starszego. Te korekty mają Czechom umożliwić „podanie ręki” innym zachodnim 
Słowianom i ustawienie się obok starożytnych Greków (sic! chodzi o łacinkę) i Rzy-
mian oraz wszystkich oświeconych narodów nowożytnych126.

Macura odnosi się tu wprawdzie do czeskich kręgów patriotycznych, jed-
nak bez obaw o interpretacyjne nadużycie problem znakowości pisma, mimo 
że w przypadku każdego z narodów słowiańskich dotyczył on trochę innego 
kontekstu, wolno przenieść na plan całej Słowiańszczyzny127. Już chociażby 
bowiem listy Jána Kollára do Ljudevita Gaja świadczą o tym, że zagadnienie 

125 Pisze o tym również, w odniesieniu jednak do problematyki dwudziestowiecznej (będącej 
skądinąd następstwem pewnych procesów i gestów odrodzeniowych), konkretniej zaś serbskich 
„historiozofi cznych mitologemów”, Maria Dąbrowska-Partyka w cytowanym już artykule Pismo 
jako znak tożsamości, s. 169–171.

126 V. Macura, Znamení..., s. 43–44.
127 Warto w tym miejscu przypomnieć „wojnę o alfabet”, która rozegrała się w pierwszej poło-

wie XIX wieku w Galicji. Wspomina o niej Danuta Sosnowska w książce Inna Galicja. Badaczka 
śledzi narodziny patriotycznej inteligencji ruskiej i podkreśla, że dla Rusinów wybór alfabetu, 
wybór między łacinką, grażdanką i cyrylicą, odpowiadał wyborowi pomiędzy trzema orientacja-
mi politycznymi: propolską, prorosyjską i narodowo-ruską. Wygrała ta ostatnia, konfl ikt jednak 
szybko przerósł lokalne ramy i odbił się echem w Słowiańszczyźnie, docierając nawet do niemiec-
kojęzycznych pism slawistycznych. W kontekście zaś bliższym tej pracy badaczka wspomina o ga-
licyjskim cenzorze Jerneju Kopitarze jako wielkim orędowniku jednolitego łacińskiego alfabetu 
dla Słowian. D. Sosnowska, Inna Galicja, Warszawa 2008, s. 48.
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przekracza granice jej zachodniej części. Autor Córy Sławy usilnie zachęcał 
chorwackiego działacza narodowego, o czym świadczy również wyżej cyto-
wany list, do swoistego „usłowiańszczenia” chorwackiego alfabetu. W innym 
fragmencie ich korespondencji natrafi amy na interesujący moment rzuca-
jący światło na dosyć radykalne sformułowania Kollára dotyczące „obcych 
znaków” w alfabecie chorwackim („precz z tymi zbędnymi i nierozsądnymi 
rupieciami!”). W liście, pisanym – co istotne – po czesku (u Kollára oczywi-
ście – w wersji czesko-słowackiej) prawdopodobnie pod koniec 1834 roku, 
czytamy:

Szkoda, że musiał Pan zrezygnować z czeskiej ortografi i. Chorwacka ortografi a jest 
węgierska, godzi w ducha i powagę mowy słowiańskiej, dlatego naszym Słowakom 
jest po prostu wstrętna. Może jednak za rok czy dwa uda się Panu ten wielki błąd 
naprawić (LJK, s. 141).

Ortografi a, którą posługiwał się w początkowych numerach „Danicy” Gaj, 
dlatego jest, posługując się sformułowaniem nadawcy listu, „niesmaczna”, 
gdyż przypomina sposób zapisu głosek w języku węgierskim, a więc pod-
świadomie wprowadza jakąś analogię tam, gdzie, w myśl prezentowanej tu 
fi lozofi i, przebiegać powinna wyraźna i nieprzekraczalna granica. Dlatego też 
w samym języku należy pozbyć się wszelkich obcych naleciałości, bo jak pisał 
Kollár w kolejnym liście z 1836 roku do Gaja:

Obce wyrazy wyobcowują Słowian od Słowian, odszczepiają plemię od plemienia, 
oddalają narzecze od narzecza: ludziom natomiast obrzydzają i utrudniają naukę 
bratniego narzecza (LJK, s. 157).

Wspólna wszystkim Słowianom ortografi a jest więc panaceum na grożący 
młodej słowiańskiej wspólnocie rozłam. Dlatego z takim entuzjazmem spot-
kała się, mająca dalekosiężne skutki kulturowe, decyzja Gaja o przyjęciu bar-
dziej słowiańskiego zapisu. Jak dalej czytamy:

Jednorodna, naukowa, na duchu mowy słowiańskiej ufundowana ortografi a, której 
używaliby wszyscy Słowianie, a przynajmniej ci, którzy jednego pisma potrzebują, 
a więc łacinki albo cyrylicy. Na słowiańską ortografi ę nie powinien mieć wpływu 
ani węgierski, ani niemiecki, ani łacina, lecz jedynie powaga języka słowiańskiego. 
Rację ma Šafarík w tym, co o Iliryjskim Parnasie pisze (...): »Są to delikatne kwiatki 
w obrzydliwe łachmany i szmaty owinięte, w której to postaci nigdy do siebie in-
nych, nieiliryjskich Słowian nie przekonają. Tu trzeba walczyć z takimi potwornoś-
ciami jak – scgljêse zamiast šleš [ślesz – przyp. A.H.], bliscgnaj zamiast bližňa [bli-
zna – przyp. A.H.], kgniscniz zamiast knižnici [uczeni w księgach – przyp. A.H.], 
oghgnje zamiast ogněn [ogień – przyp. A.H.], gnjoj chjesc zamiast ňoj teš [niej też 
– przyp. A.H.], ggznjevno zamiast gňevno [gniewnie – przyp. A.H.]. Dlatego nigdy 
dość pochwał dla pana Gaja i Chorwatów, że poprzez korektę czy też zeslawizo-
wanie ortografi i piękny i godny naśladowania przykład innym Słowianom dają«.
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Nieco inny pogląd wyznawał w tej kwestii Šafárik, kiedy w liście 
do Kollára komentował opublikowanie w 1826 roku przez Jána Herkľa Ele-
menta universalis linguae Slavicae – słynnej ogólnosłowiańskiej gramatyki, 
i sprzeciwiał się nadgorliwej unifi kacji w obrębie kultur słowiańskich. Kry-
tyka tej książki, którą odnajdujemy na stronach listu z 1 marca 1826 roku, 
jest bardzo symptomatyczna. Šafárik uznał cel działań Herkľa za chwalebny, 
samo przedsięwzięcie jednak za niezbyt przemyślane i niedojrzałe, wprowa-
dzające więcej chaosu i zamieszania niż pożytku. Gramatyka Herkľa zdaje się 
przykładem swoistej nadgorliwości w realizacji idei słowiańskiej wspólno-
ty. Autor Elementa universalis linguae Slavicae przejawia bowiem tendencje 
skrajnie unifi kujące, nie respektując swoistości poszczególnych słowiańskich 
etnosów. Najbardziej drastyczny przykład, który przytacza autor listu, do-
tyczy cyrylicy, uznanej przez Herkľa za nieeuropejską i barbarzyńską. Dla 
Šafárika postawa ta oznacza, po pierwsze, zanegowanie tradycji cyrylometo-
dejskiej, po drugie zaś – odcięcie od wspólnoty tych narodów słowiańskich, 
które posługują się alfabetem cyrylickim, w szczególności zaś Serbów, o któ-
rych Šafárik pisze, iż atak na cyrylicę jest ciosem w samo serce serbskości. 
Innymi słowy, cyrylica zostaje uznana za wyznacznik serbskiej tożsamości:

Ja takiej grammatikam symphonam oczekiwałem od p. Herkľa, która by każdemu 
co jego zostawiła, a mimo to nas połączyła – ta zaś nas ze wszystkiego, co nam 
niezmiennie drogim jest, odziera, a potem nagich połączyć pragnie. Z tej to przy-
czyny – nacisku na wprowadzenie fi gur nowych, a zwłaszcza na potępienie cyrylicy 
u 35 000 000 Słowian po części suwerennych, po części do przyszłej suwerenności 
się gotujących – słabą nadzieję na pojednanie rysuje, ba, strach przed głębszym 
jeszcze odszczepieniem budzi (...). Serbskim mecenasom o takich książkach nawet 
wspomnieć nie mogę... Kto chce im wyrwać cyrylicę – ten chce im wyrwać serce 
(ČČM 1874, s. 68).

Odmienne elementy mogą stanowić spoiwa różnych wspólnot. Jak się 
okazuje, takim spoiwem może być również wspólny alfabet. Według słów 
Kollára, które były przytaczane wcześniej, „usłowiańszczony” alfabet nie tyle 
pomaga tworzyć słowiańską wspólnotę, ile właściwie powołuje ją do życia. 
Elementem jednoczącym jest więc coś, co wobec takich uniwersalnych ka-
talizatorów więzi, jakimi są wspólna historia, tradycja i literatura, wydaje się 
na pozór zjawiskiem drugorzędnym. Powstająca jednak praktycznie w próż-
ni, ex nihilo, kultura odrodzenia narodowego czyni znaczącym każdy ele-
ment swojej struktury. Wszystko zaś, co związane z językiem, ma tu wagę 
kardynalną. Pisał o tym cytowany już wielokrotnie Vladimír Macura, wska-
zując na „lingwocentryzm” kultury odrodzenia narodowego, który zasadzał 
się na symptomatycznym odwróceniu pewnych procesów. Zdaniem badacza:

Często na nasz obraz odrodzenia narodowego rzutujemy późniejszy rozwojowo 
etap funkcjonowania języka w społeczeństwie i zakładamy, że rozwój języka musiał 
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być koniecznie, także i w odrodzeniu narodowym, umotywowany potrzebą rozwo-
ju kultury jako całości (...). Dla myślenia odrodzeniowego charakterystyczna jest 
jednak logika dokładnie odwrotna, rozwój nauk jest według niej raczej narzędziem 
rozwoju języka. (...) Tak oto język czeski stopniowo stwarzał wokół siebie czeską 
literaturę, czeską konwersację, ale i czeskie społeczeństwo, i czeski świat (...)128.

Na potrzeby naszych rozważań uogólnijmy matrycę stworzoną przez cze-
skiego semiotyka. Tak jak w czeskich kręgach patriotycznych czeszczyzna, 
tak tu ujednolicona ortografi a ma wskazać Słowianom bliskość ich języ-
ków, a w konsekwencji przekonać ich o podobieństwie kultur, ostatecznie 
zaś zachęcić do zgłębiania twórczości pisanej w bratnim narzeczu. Wynika 
to z przekonania, że im bliżej Słowianom, w sensie kulturowym, do siebie 
samych, tym dalej im do tych, których należy uznać za naturalnych wro-
gów żywiołu słowiańskiego. Na straży tego, by Słowianie nie ulegli pokusie 
zachowań nie tylko niepatriotycznych, ale przede wszystkim głęboko auto-
destrukcyjnych, stoją właśnie budziciele. Ogrom ich odpowiedzialności ma 
zatem wymiar bezkresny. Na ów aspekt wskazuję w tym momencie margi-
nalnie, gdyż będzie on jednym z głównych zagadnień kolejnego rozdziału.

Problem uczynienia „słowiańskości” ofertą atrakcyjną pojawia się w kore-
spondencji Šafárika w kontekście – i to zasługuje tutaj na uwagę – wydania 
słynnych Národných zpiewanek, których był współautorem. Kontekst jest 
oczywiście znany. Przypomnijmy tylko, że Kollár wraz z Šafárikiem i Jánem 
Benediktim zwanym Blahoslavem przygotowywali wydanie słowackich i cze-
skich pieśni ludowych (czyli, tak jak rozumieli to romantycy – narodowych), 
swoistego śpiewnika. Listy pisane do Kollára są świadectwem zmagań z tym 
przedsięwzięciem. Šafárik często usprawiedliwia się, że praca w tej materii, 
w związku z obowiązkami nauczycielskimi, idzie mu bardzo wolno, innym 
razem prosi Kollára, by ten przesłał mu już opracowane fragmenty i by nie 
był w tej kwestii „ani powściągliwy, ani wstydliwy”. Śpiewnik był dla autora 
Starożytności słowiańskich nie lada problemem. Bał się przede wszystkim za-
mieszania, jakie może on wywołać, a więc z jednej strony urazić duchowień-
stwo, które pisze i mówi językiem Biblii Kralickiej, z drugiej zaś zachęcić 
fanatyków w rodzaju Bernoláka (sic!), którzy język tych pieśni będą chcieli 
uczynić podstawą kodyfi kacji języka literackiego. We fragmencie pisanym 
w marcu 1822 roku czytamy:

Nuże więc, cóż my zyskamy tymi naszymi pieśniami? Czyż nie zrazimy do siebie 
nimi, nawet tymi najbardziej niewinnymi, duchowieństwa naszego? A z drugiej 
strony – czy nie znajdą się ślepi naśladowcy, którzy to sobie za honor wezmą, by 
pisać, jak lud mówi, jak niegdyś Bernolák. Przed czym Boże uchowaj! Wiem prze-

128 Rozważania Macury dotyczyły oczywiście przede wszystkim czeskiego środowiska litera-
ckiego pierwszej połowy XIX wieku, myślę jednak, że pewne sformułowane przez niego ogólne 
paradygmaty zjawisk można zastosować również w interesującym nas kontekście. Por. V. Macura, 
Znamení..., s. 51–53. 
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cie, że między czeskim a słowackim tyle jest różnic, że każdy z nich w oparciu o nie 
mógłby własny swój dialekt założyć, i że słowacczyzna nasza swoje „lepores” ma; 
niemniej jednak, i o tym jestem przekonany, to oddzielenie w większym by tylko 
zamęcie nas pogrążyło (ČČM 1873, s. 124).

Pod tym względem przykładem negatywnym, a więc dowodem nieod-
powiedzialnego działania w kwestii kodyfi kacji języka, była dla autora Sta-
rożytności słowiańskich postawa Vuka Karadžicia, o którym czytamy w liście 
do Kollára z 10 marca 1822 roku:

Zacząłem więc roztrząsać, co dzięki temu Serbowie zyskali i na co my też możemy 
mieć nadzieję. Nie zyskano jednak niestety nic. Tyle tylko, że lepsza część narodu 
dla niego i dla literatury stracona. Vuk Stefanovič i jego pomocnicy, nie szczędząc 
niczego, co bądź zastarzałym obyczajem, bądź nakazem Kościoła albo w jakikol-
wiek inny sposób dla narodu świętym jest, wzburzyli przeciwko sobie duchowień-
stwo, które później podburzyło lud. (...) tyle każdy widzi, że Vuk i jego pomocnicy 
zbyt nieostrożnie, a nawet lekkomyślnie działali (ČČM 1873, s. 124).

Pojawia się tu oczywiście ważki i wykorzystany – dodajmy – przez sztu-
rowców w latach czterdziestych XIX wieku argument dotyczący odmien-
ności języka czeskiego i słowackiego. Zagadnienie to interesuje nas w tym 
momencie jednak o tyle, o ile wyodrębnienie języka słowackiego, czy też – 
posługując się ówczesnym dyskursem – jego oderwanie od czeszczyzny, jest, 
według słów samego Šafárika, zabiegiem wprowadzającym w społeczeństwie 
jedynie zamęt. Motyw ten pojawia się raz jeszcze w kolejnym liście do autora 
Córy Sławy. Tam jednak widać zmagania Šafárika, który próbował pogodzić 
dwie sprzeczności – romantyczne z ducha przekonanie o prawie każdego 
narodu do przemówienia „własnym głosem” i ostrożne twierdzenie o poten-
cjalnie katastrofalnych konsekwencjach tego gestu. Warto w tym miejscu 
zacytować chociaż fragment, pozwalający prześledzić meandry myśli autora 
Starożytności słowiańskich:

Przy tym nie chcę, by rozumiano to tak, jakobym język naszego ludu wprost 
do książek wprowadzić żądał; jakkolwiek dobrze wiem, że każdy naród jedynie 
poprzez swój język może doznać oświecenia i może się przebudzić do wyższego życia, 
to jednak w kwestii tej myślę, że podążanie ścieżką Bernoláka tylko do zguby by 
nas przywiodło. (...) Przede wszystkim obawiam się przy tym, aby wydanie naszych 
śpiewów jakiegoś zamieszania nie przyczyniło: nie tyle między starymi mowy na-
szej wyznawcami a innymi w wierze już utwierdzonymi (o tych się nie martwię), 
ile między niedojrzałymi w języku Sławy, którzy snadnie rzecz tę użyć by mogli 
i na nas zrzucić winę, żeśmy wpierw zamieszanie, a potem zamęt do i tak ubogiego 
życia literackiego wprowadzili (ČČM 1873, s. 121).

Przekonaniu o konieczności działań ostrożnych i przemyślanych towa-
rzyszy powracająca stale uporczywa myśl o ogromie zniszczeń, jakie dla sło-
wiańskiego życia literackiego i słowiańskiej tożsamości może spowodować 
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nieodpowiedzialne „zagranie” kartą języka narodowego. Gra tą kartą jest 
jednak nieunikniona, gdyż, jak pisze sam autor listu, tylko język narodu 
może umożliwić jego „oświecenie”, może go przebudzić „do wyższego życia”. 
Dlatego w dyskursie odrodzeniowym aktywuje się wszystkie aspekty języka. 
Była już mowa o ortografi i jako wyznaczniku i manifestacji tożsamości. Pora 
wspomnieć o jeszcze jednym ważnym aspekcie rozważań o języku, na który 
natrafi amy w listach i oczywiście nie tylko tam. Przesiąknięta jest nimi poe-
zja, publicystyka i rzecz jasna – prace naukowe. Epistolografi a jest jednak 
o tyle wdzięcznym polem śledzenia tej problematyki, że pozwala czytelniko-
wi na nieustanną konfrontację rzeczywistości słowiańskiego życia intelektu-
alnego z jego wyobraźniowym ekwiwalentem zawartym w listach.

Chodzi o zagadnienie etymologii w takim sensie, w jakim ujął je w swej 
pracy Vladimír Macura, a więc rozumiane niejako symbolicznie, jako znak 
pewnych zabiegów dążących do nazwania i ogarnięcia własnego małego kos-
mosu. Jak pisze badacz, „etymologia stała się jednym z najbardziej powszech-
nych narzędzi odrodzeniowego oswajania (tj. przywłaszczania) świata, pozy-
skiwania większej ilości miejsca w historii i przestrzeni”129. Owo – posłużmy 
się stworzonym na użytek chwili neologizmem – etymologizowanie świata 
stało się więc potężną bronią w odrodzeniowej walce o naród. Potężną, gdyż 
oswajało świat, w naszym zaś konkretnym przypadku – agresywnie go slawi-
zowało. Jak wskazuje Macura, językowa slawizacja nie dotyczyła jedynie naj-
bardziej nas tu interesujących niemiecko-węgierskich kontekstów i granic, 
ale sięgała też znacznie dalej. U Macury czytamy:

ale i tam, gdzie nie dochodziło do uniwersalnej panslawizacji narodów europej-
skich, agresja etymologiczna sięgała daleko poza obszar węgierski czy niemiecki. 
„I wiele krain i wsi w Anglii ma słowiańskie nazwy” – twierdzi Kollár, powołując się 
na Šafaříka, i dodaje: „prawdopodobnie jedna pomorska załoga Slabów przepra-
wiła się tam w dawnych czasach”. Jednocześnie słowiańsko interpretowane są nie-
zliczone europejskie toponimy, np. Dardanele – jako Gardanele, ze słowiańskiego 
grad, Syberia – Severie, Karyntia [czes. Korutany – przyp. A.H.] – Horytany...130.

Macura słusznie nazywa to postępowanie etymologizacyjną agresją, gdyż 
zabiegi te gwałtem „wydzierały” dla przestrzeni słowiańskiej kolejne obsza-
ry, które inkorporowano poprzez wskazywanie na słowiańskie pochodze-
nia ich nazw, a więc przez etymologię właśnie. Takie oswajanie miało rów-
nież swój dodatkowy wymiar: po raz kolejny klarownie dzieliło przestrzeń 
na swoją i obcą, tym razem jednak w bardziej ostateczny sposób. To bowiem, 
co mimo usilnych i niewiele mających wspólnego z nauką zabiegów nie zo-
stało przyswojone, stawało się natychmiast podwójnie oddalone i wrogie. 

129 V. Macura, Znamení..., s. 54.
130 Ibidem, s. 56. 
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Etymologizacja, zarówno jako metoda naukowa, jak i swoisty sposób myśle-
nia, miała przy tym nie tylko poszerzyć i umocnić słowiańską przestrzeń, ale 
też radykalnie poprawić jej status, wskazując na jej cywilizacyjne „koneksje” 
z kulturą grecką i rzymską131.

Warto jednak także dostrzec w tych zabiegach cechy czynności swoiście 
magicznych, próbę „zaczarowania rzeczywistości”132. Przyjrzyjmy się w tym 
miejscu fragmentowi listu rosyjskiego historyka i publicysty Michaiła Po-
godina. Niech spełni on w naszych rozważaniach rolę epistolarnego pars pro 
toto. List pierwotnie został opublikowany w „Tygodniku Petersburskim”. 
Ponieważ jednak w całości stanowił on właściwie prezentację prac czeskiego 
środowiska naukowego, między innymi Jungmanna, Dobrovskiego, Palac-
kiego, Čelakovskiego, Marka, Tyla, Kollára i Presla, to właśnie w charakterze 

131 Ibidem, s. 55.
132 Uzupełnijmy nasze rozważania o niezwykle ciekawy kontekst literatury bułgarskiej, który 

potwierdza, że zjawisko „etymologizowania świata” przekraczało granice kultury Słowian zachod-
nich i właściwie obejmowało swoim zasięgiem całą Słowiańszczyznę. Georgi Rakowski, bułgarski 
działacz odrodzeniowy, we wstępie do swojego słynnego dzieła Klucz do języka bułgarskiego, wyda-
nego pierwotnie w Odessie w 1880 roku, wskazywał na konieczność stworzenia narzędzi do ba-
dania języka bułgarskiego, jego oczyszczania z obcych naleciałości, dotarcia do podstawy języka, 
co powinno być życiowym zadaniem każdego wykształconego Bułgara, gdyż będzie miarą jego 
patriotyzmu. Tak oto pisze we fragmencie: „Kiedy zajmowałem się w Nowym Sadzie (w Austrii) 
w 1857 roku wydawaniem »Leśnego Wędrowca«, przyszło mi do głowy, czy nie byłoby dobrze 
dać także naszemu językowi bułgarskiemu jakichś zasad pochodzenia słów, takich jakie mają inne 
języki klasycznymi zwane, i gdzie można by, podjąwszy podobne badanie, znaleźć do niego źród-
ła? Czy inni Słowianie mają coś obszernie napisane w tej dziedzinie, jak i o swoich starodawnych 
wierzeniach sprzed chrześcijaństwa, co – myślałem sobie i byłem przekonany – rzuciłoby światło 
na nasze najdawniejsze dzieje, czyli nasz najdawniejszy byt? (...) Zająłem się wyszukiwaniem i czy-
taniem różnych dzieł, na ile pozwalały mi ówczesne moje środki – i zajęcia, w których spodzie-
wałam się znaleźć niejakie zaspokojenie w swej dziedzinie, jednakoż do żadnego podstawowego 
wniosku dojść nie mogłem, albowiem znajdowałem je pisane na wzór innych języków, których 
naśladowanie nie ma cech wspólnych i podobieństwa z pierwotnym, starym językiem naszym; 
toteż miast dać mu proste wyjaśnienia, zbałamuciły go i oddaliły od pierwotnej matki na tyle, 
iż zagmatwały nawet najprostsze jego znaczenia! (...) W ten sposób doszliśmy w końcu do nastę-
pującego wniosku: pierwotnego języka każdego narodu należy szukać w pierwotnym pojawianiu 
się człowieka na świecie, a najdawniejszych dziejów lubo raczej początku dziejów każdego narodu 
należy szukać w jego pierwotnym języku; mówiąc innymi słowy: język każdego narodu trzeba 
rozczłonkować i dowieść do takiego punktu lub granicy, poza którą już dalej wyjść się nie da, 
a środkami pomocnymi w tym rozczłonkowaniu i oczyszczeniu z różnej wymowy i z dodanych 
i nagromadzonych później zakończeń lub znaczeń przenośnych, środkami tymi są, uznane dziś 
za najstarsze języki, sanskrycki i zandyjski [wedyjski?] spośród języków aryjskich. (...) Mamy na-
dzieję, że nasi uczeni Bułgarzy zechcą zwrócić uwagę na ważny przedmiot dla naszego piśmien-
nictwa narodowego. Nie oczekujemy od nikogo z obcych, aby napisał coś doskonałego o naszym 
piśmiennictwie narodowym i wydobył je na światło dzienne! To ważne przedsięwzięcie zależy 
od nas Bułgarów i przez nas powinno i może być wykonane, jeśli każdy uczony Bułgar zajmie się 
i uczyni cokolwiek, na co tylko pozwalają środki materialne i umysłowe”. G. Rakowski, Przedmo-
wa do „Klucza do języka bułgarskiego” [w:] Naród i kultura. Antologia esejów o narodzie i kulturze 
bułgarskiej, red. W. Gałązka, Kraków 1985, s. 19–21.



82 Część pierwsza

takiego nieofi cjalnego przewodnika przedrukowany został w redagowanych 
przez Jana Nepomucena Kamińskiego lwowskich „Rozmaitościach”. Re-
dakcja słowianofi lsko nastawionego polskiego czasopisma w ramach zachę-
ty napisała, że: „następujący wyimek sprawi zapewne przyjemność naszym 
czytelnikom”133. Jednak to nie ocena wystawiona pracom czeskich „budzi-
cieli”, przygotowana przez Pogodina, interesuje nas tu najbardziej. Zdecydo-
wanie ciekawsze jest uzasadnienie konieczności uprawiania etymologii jako 
nauki czy też dobrodziejstw z tego płynących. W tym długim liście odnajdu-
jemy następujący fragment:

W Pradze zastałem znakomitego Szafarzyka, którego historyję literatury sławiań-
skich dialektów słusznie się uważa za klasyczną. Przeniósł się tu na mieszkanie 
z Nowego Sadu przed trzema laty i kończy teraz swoję historyją najdawniejszą 
Sławian, przedmiot kilkuletnich zatrudnień. Na tém dziele schodziło europejskiéj 
literaturze; pisarze niemieccy, pracujący nad wszystkiémi jakie są językami, żyjącé-
mi i zmarłémi, hebrajskim i sanskryckim, chińskim i koptyckim, mają dotąd jaki 
wstręt niepojęty od mowy sławiańskiéj, i tak piszą o tym ludzie do całego świata 
należącym, że czytając trzeba się za nich wstydzić. Nie mogą się przekonać, że hi-
storyja powszechna nie może się ostać bez sławiańskiéj, i że przez to wszystkie ich 
tego rodzaju dzieła względną tylko muszą miéć wartość134. (...) W Pradze drukuje 
się teraz zeszytami czeski przekład jeografi i Balbína. Będą w nim prawdziwe sła-
wiańskie nazwiska wszystkich miast i miejsc w średniéj Europie, które teraz wyma-
wiamy tak, jak je zepsuli Niemcy, Węgrzy i Turcy135.

Dwie rzeczy zasługują tutaj na uwagę. Pierwsza – i stąd dłuższy, bo odno-
szący się jeszcze do opinii o dziele Šafárika, cytat – dotyczy warunku ist-
nienia narodów w historii. Pogodin zdaje się bowiem twierdzić, że narody 
istnieją w historii i przestrzeni poprzez język właśnie. Język jest warunkiem 
ich egzystencji, historia powszechna zaś nie może – jak czytamy – obejść się 
bez „mowy słowiańskiej”, czy też inaczej – historia powszechna pozbawiona 
mowy słowiańskiej może mieć tylko względną wartość. Druga rzecz dotyczy 
już bezpośrednio zagadnienia etymologii. Rozprawa czeskiego barokowego 
historyka i geografa Bohuslava Balbína, jednej z najwybitniejszych postaci 
czeskiego baroku i obrońcy języka czeskiego, ma tu spełnić funkcję quasi-
-magiczną. Praca, jak czytamy, ma zawierać „prawdziwe sławiańskie nazwi-
ska wszystkich miast i miejsc w średniéj Europie”, podstępem czy też na fali 
ogólnej niesprawiedliwości dziejowej, symbolicznie odebranych Słowianom. 
Ponowne nazwanie szeregu miejsc w Europie Środkowej (wszystkich – jak 
entuzjastycznie zaznacza w liście Pogodin) czy też – by wyrazić się precyzyjnie 

133 List P. Pogodina o literatach i literaturze czeskiéj, „Rozmaitości” (lwowskie) 1836, nr 11, 
s. 95.

134 Ibidem.
135 Dokończenie listu P. Pogodina, „Rozmaitości” (lwowskie) 1836, nr 13, s. 104.
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– odkrycie, niczym w palimpseście, ich prawdziwego brzmienia jest tu ge-
stem swoiście demiurgicznym, odczarowuje rzeczywistość, niczym w baśni 
zwraca ją jej prawowitym właścicielom.

Słowiańską kulturę odrodzeniową ogarnia więc szaleństwo etymologiza-
cji, która jest jedynie elementem składowym ogólnej „slawomanii”. Praw-
dziwą ikoną tych praktyk, modelem raczej entuzjastycznego mitotwórcy niż 
poważnego badacza, był zaś niewątpliwie Ján Kollár. W jego poetycko-ba-
dawczych praktykach, do których komentarz stanowią z pewnością pisane 
przez niego listy, prawdziwy etymologizacyjny podbój mieszał się z żarliwie 
wyznawaną niechęcią do jakichkolwiek obcych wpływów, stanowiących este-
tyczny dysonans w pięknej symfonii języków słowiańskich. Swoista kulturo-
wa anatema rzucana była zatem na wszystko to, czego nie dało się „oswoić”. 
Obecne w języku ślady obcych wpływów są interpretowane jako bezczesz-
czenie jego świętości. Znamienna jest pod tym względem uwaga poczyniona 
w liście do Palackiego, odnosząca się do czesko-niemiecko-łacińskiego słow-
nika autorstwa Juraja Palkoviča. Autor Córy Sławy reprezentował stanowi-
sko czystości językowej, konkretnie zaś specyfi cznie słowiańskiego puryzmu 
językowego, krytykując zupełnie niepotrzebne „wzbogacanie” języka wyra-
zami niemieckimi i łacińskimi zamiast wykorzystywania w tym celu innych 
języków słowiańskich136. We fragmencie pochodzącym z 1822 roku, w któ-
rym wyrażona zostaje opinia, że obce wyrazy zdają się nikczemnie hańbić 
i bezcześcić język narodowy, czytamy:

Najwyższym mnie wstrętem napawa to obrzydliwe maltretowanie naszego języka 
tak wieloma obcymi, zwłaszcza niemieckimi słowami, które w tak niesłychanej 
liczbie tu znajdujemy w języku naszym (LJK, s. 35).

Dźwięczność i miękkość języków słowiańskich nie są bowiem jedynie 
ich walorami estetycznymi. Owa wspomniana powyżej symfonia oznacza 

136 Ujawniane w tym liście purystyczne (w znaczeniu: purystycznie słowiańskie) poglądy 
Kollára w odniesieniu do kwestii językowych ujawniły się w pełni w jego słynnej rozprawie z 1836 
roku O literárnej vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slavskými (O literackiej wzajemności między 
różnymi szczepami i narzeczami narodu słowiańskiego), gdzie w rozdziale dziewiętnastym zatytu-
łowanym Cesty a pomocné prostriedky k podpore tejto vzájomnosti czytamy: „Stopniowe ogranicza-
nie słów i form obcych oraz przyjęcie prawdziwych i czystosłowiańskich, i zbliżenie się tą drogą 
do ideału języka wszechsłowiańskiego, tj. języka, który każdy Słowianin z jakiegokolwiek plemie-
nia by łatwo rozumiał. Słowiańskie języki mogą się wzbogacić tylko ze słowiańskich języków, które 
brzmią podobnie i są podobnie zbudowane. W żadnym innym języku w Europie obce słowa nie 
brzmią tak szorstko i nieprzyjemnie jak w języku słowackim. Tłamszą one i zubożają charakter 
narodu, podkopują i zabijają miłość do własnego narodu i języka. Obce słowa i zwroty okradają 
Słowianina ze Słowianina, odrywają narzecze od narzecza, oddalają plemię od plemienia. Obce 
słowa i formy obrzydzają się każdemu prawdziwemu Słowianinowi i utrudniają nauczenia się brat-
niego narzecza. Język czeski i polski są przede wszystkim silnie zanieczyszczone obcością, dlatego 
potrzebują pilnego oczyszczenia, pierwszy z germanizmów, drugi z germanizmów, latynizmów 
i frankonizmów”. J. Kollár, O literárnej vzájemnosti, Bratislava 1954, s. 182–183. 
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również duchową harmonię i piękno, uzewnętrznia je. Taki pogląd został 
wyrażony przez poetę także w liście do Františka Palackiego, prawdopodob-
nie z grudnia 1829 roku, gdzie pojawia się on obok komentarza do decyzji 
o doborze słownictwa w IV śpiewie Córy Sławy. W interesującym nas frag-
mencie czytamy:

W tym ostatnim śpiewie Córy Sławy szukałem takich zwłaszcza imion, które sło-
wiańskie są zarówno pod względem brzmienia, jak i treści; dlatego też u Rosjan 
i Serbów tak wiele, niewątpliwie ważnych i świętych, mężów wykreśliłem, bo 
obce, greckie albo łacińskie imiona mieli (np. Maksim, Bazylij, Teodor, Aleksan-
der, Aleksy), i wybrałem czysto słowiańskie imiona, choć i osoba mniej znacząca 
była. Proszę o wybaczenie tej słabości czy też uporu mego. Nic na to nie poradzę, 
że wszystko to, co czyste i w całości, wewnątrz i na zewnątrz, słowiańskie jest, 
najbardziej mi się podoba. Dlatego pisałem, gdzie tylko mogłem – imię, np. Do-
bromiła, a nie Rettigová [nazwisko – przyp. A.H.]. Dlatego drogiego Jungmanna 
wolałem sczeszczyć na Mladona (LJK, s. 97).

Chodziło zatem poecie o nazwy, które swoją „słowiańskość” manifestują za-
równo w zakresie dźwięku, jak i – bardziej umownego – sensu. Są więc, jak 
pisze poeta, „czystosłowiańskie”, czyli nie zdradzają żadnych powinowactw 
z inną przestrzenią kulturową – prócz słowiańskiej. Nie zadziałała tu na-
wet, wspominana już, a charakterystyczna dla kultury odrodzenia narodo-
wego, praktyka etymologicznego oswajania grecko-rzymskiej starożytności. 
W przytoczonym fragmencie listu czytamy bowiem, iż Kollár zrezygnował 
z imion wskazujących na swój antyczny rodowód. O ile jednak „etymologi-
zacyjne praktyki” autora Córy Sławy w zakresie twórczości poetyckiej niejed-
nokrotnie były przyjmowane z entuzjazmem, o tyle jego analizy naukowe 
spotykały się już z krytyką, w najlepszym zaś razie z wyniosłą pobłażliwością. 
W jednym z listów do Palackiego z października 1830 roku Šafárik z ironią 
nadmieniał:

O Kollárowych rozprawach pokrótce tylko nadmienię. Nie mówię o całości. Ale 
„izterao je želju” – jak to mawiają nasi Serbowie, czyli po czesku to będzie: „nasło-
wianił się do woli”. Mam nadzieję, że w jego wierszach poezji więcej będzie, skoro 
się jej tyle w jego prozie znalazło. Ja wcześniej tylko fragmenty znałem, na ich pod-
stawie powziąłem wyobrażenie o całości. Ty, Panie, dług wobec przyjaciela i wobec 
prawdy spłać, a potem napisz recenzję w gazecie137 (KPJŠ, s. 92).

Korespondencja Kollára świadczy o tym, że na krytykę swoich badań reago-
wał z największym oburzeniem. Znany jest pod tym względem jego pełen 

137 Wszystkie cytaty z listów Pavla Jozefa Šafárika do Františka Palackiego pochodzą z wy-
dania: Korespondence Pavla Josefa Šafaříka s Františkem Palackým. K vydání připravily dr. V. Be-
chyňová, dr. Z. Hauptová, Praha 1961, s. 92. Dalej oznaczone skrótem KPJŠ wraz z podaniem 
numeru strony. 
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rozgoryczenia list do Františka Palackiego, który odmówił wydania rozprawy 
poety poświęconej nazwom słowiańskim, tłumacząc się odmiennym stano-
wiskiem Dobrovskiego w zakresie podejmowanej problematyki. Rozdraż-
niony Kollár pisał w styczniu 1827 roku do czeskiego historyka:

Prawdziwy redaktor ma być jedynie kierownikiem i pośrednikiem, nigdy nie może 
być stronniczy. Wypada, by w literaturze każde przeświadczenie źródło swe miało. 
Czytając niektóre uwagi, mam wrażenie, że chyba w ogóle nie przeczytał Pan mojej 
rozprawy uważnie; proszę to uczynić, a z pewnością wiele z Pana wątpliwości się 
rozwieje i wiele uwag nie znajdzie uzasadnienia. (...) Pana Dobrovskiego suge-
stie w pierwszym tomie Pańskiego czasopisma, przyznać muszę, pachną z daleka 
arystarchizmem, ale pełne są obrzydliwego grubiaństwa i zniewag. Wszyscy my 
tu zapłonąć musieliśmy gniewem i niechęcią, czytając to zdanie na stronie 84, 
„że pan J. Král książce czeskiej tak szkaradny (horrendum inauditum!) tytuł dać 
mógł, a mianowicie Slawowie”. Szkoda! Nie ma tu żadnej nadziei. Cała ta wypo-
wiedź nie ma w sobie żadnej wartościowej myśli, o dowodach nie wspomnę, wręcz 
przeciwnie, pełna jest pustych nakazów! – To już koniec naszej literatury, jeśli tak 
niewdzięczny duch już na samym początku ją krytykuje i obrzydza! Nie jestem 
w stanie Panu napisać, jak bardzo Pan Dobrovský już od 10 lat nam szkodzi swoją 
hipokryzją i kłótliwością. Znam i doceniam jego zasługi i właśnie dlatego pragnął-
bym, by starcem będąc, nie niszczył owego wieńca, który sobie jako mężczyzna 
zaplótł (LJK, s. 65).

Natężenie emocji wokół zagadnienia etymologii pozwala sądzić, że urasta-
ła ona do rangi nauki-matki. Przywoływana przez Kollára w liście opinia 
Dobrovskiego o książce Josefa Krála Slávové, praotcové Čechů (Slawowie, 
praojcowie Czechów), dotycząca znanego slawistycznego dylematu, czy 
nazwa Słowianie pochodzi od „słowa”, czy od „sławy”, i przychylenie się 
czeskiego slawisty do pierwszej propozycji stanowi w jego przekonaniu 
akt zdrady, gest, który zdaje się również odbierać nadzieję na możliwość 
stworzenia i utrzymania słowiańskiej wspólnoty. Podobnie zdradliwe są, 
jak czytamy, krytyczne uwagi Palackiego na temat rozprawy Kollára, który 
etymologiczne rozważania poety potraktował z należytą ostrożnością, choć 
rozumiał, że konkretne wydumane słowiańskie etymologie czy też prze-
sadne wokalizacje powstają w związku ze słowacko-węgierskim antagoni-
zmem, w związku z próbą ochrony języka słowackiego przed węgierskimi 
uszczypliwościami:

Co się zaś Pańskiego wokalizowania tyczy, to stwierdzam, że nie jest ono przeciwne 
analogii, wystarczy spojrzeć na črný, černý, dlh, dluh, chrpa, charpa [dwie wersje 
zapisu słów: czarny, dług, czarnuszka lub chaber – przyp. A.H.] itd., wiem też, 
że Cię do niego skłoniły uśmieszki Węgrów nad „strč prst” [słowacki łamaniec 
językowy oznaczający „wetknąć palec” – przyp. A.H.] itd. Ale skoro i przodkowie 
nasi oszczędni w tym byli, to i my, idąc ich śladem, dalej byśmy zaszli. (...) Przy-
jacielu, gdybyś, jak my, czeskiej opery zwykł słuchać, z pewnością byś się przeko-
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nał do brzmienia czeszczyzny. Tutaj i nieprzyjaciele nasi, a bardziej jadowitych niż 
w Pradze nie ma nigdzie indziej – przynajmniej pod względem śpiewności i melo-
dyjności pierwszeństwo jej przed niemczyzną dają (ČČM 1879, s. 477).

Nie tylko zresztą Palacký dystansował się wobec etymologizacyjnego szaleń-
stwa, które ogarnęło słowiańskich patriotów. Sam też nie widział żadnej róż-
nicy między germanizowaniem, frankizowaniem czy slawizowaniem historii 
i etymologii. Rozsądnie zwracał uwagę, że:

Germanizowanie i frankizowanie w historii niemal tak samo bezprawnym i szkod-
nym jest jak slawizowanie bez umiaru. Historia nie znosi żadnych obcych zamie-
rzeń na swym polu: chce się raczej sama z siebie rozwijać i odkrywać. Dlatego 
ja nie po to oddaję się w jej służbę, by ją z niemieckich pazurów wyrwać, ale by 
prawdy w niej odkryte innym wszem i wobec oznajmiać. Jestem bowiem przeko-
nany, że historia narodu naszego, acz jak wszystkie inne niepozbawiona jest plam, 
to jednak tyle sławy i szlachetności, i piękna w sobie zawiera, że nam w niej marnej 
chluby i fałszywych klejnotów szukać nie trzeba (ČČM 1879, s. 472).

Obok czeskiego historyka głosem rozsądku zdawał się być również Šafárik. 
W jednym z listów z 1828 roku do Kollára właśnie tak oto lapidarnie i iro-
nicznie podsumował owe odrobinę wydumane etymologizacyjne zabiegi:

U nas wszyscy, od Agamemnona począwszy, na prostym żołnierzu skończywszy, 
gotowi i urodzeni etymologowie. Każdy ma swój własny system w głowie, np. 
Skythae = z kity (ČČM 1875, s. 142).

Jednak i Šafárik nie oparł się pokusie potraktowania etymologii jako narzę-
dzia miary poziomu słowiańskiego patriotyzmu. Pomińmy fakt uczynienia 
z Kollára głównego adiustatora w zakresie nazw słowiańskich, które pojawia-
ją się w dziele Geschichte der slawischen Sprache und Literatur (Historia sło-
wiańskiego języka i literatury wszystkich narzeczy) – w cytowanym wyżej liście 
Šafárik prosił bowiem słowackiego poetę: „dlatego, gdybyś przy tej czy innej 
nazwie geografi cznej uznał, że jest niesłowiańska, napisz mi o tym i wyślij”. 
Bardziej interesujący jest tu fragment listu do Kopitara, w którym zapowiada, 
że zdanie słoweńskiego slawisty w kwestii tego, czy Ilirowie byli Słowianami, 
czy też Albańczykami, zaciąży na losach ich dalszej przyjaźni. Widać więc, 
że etymologia jako metoda badawcza miała za zadanie nie tylko rozszerzyć 
słowiańską przestrzeń życiową „synchronicznie”, tu i teraz, poprzez wska-
zywanie na słowiańską proweniencję współczesnym „budzicielom” nazw 
geografi cznych. Wydaje się, iż miała ona również działać „diachronicznie”, 
niejako oddać Słowianom skradzioną przeszłość. Šafárik pisze:

Chciałbym, aby Pańskie badania nad Albańczykami i Wołochami były już wydru-
kowane. Dlaczego jest Pan wobec mnie tak powściągliwy i zamknięty! Obawiam 
się, że Pan również mógłby wpaść na pomysł Th unmanna i Mannerta, że dzisiejsi 
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Albańczycy są prawdziwymi dawnymi Iliryjczykami! Bolałbym nad tym – bo wte-
dy musiałbym się zbroić do walki. Albańczycy są Epirotami; ale Epiroci nigdy nie 
byli Iliryjczykami (ŠDJK, s. 22).

Równie znaczące jest, wyrażone w liście zarówno do Kopitara, jak i Kollára, 
wzburzenie wywołane postawą Dobrovskiego jako badacza, który pominął 
milczeniem obecność w ważnym francuskim dokumencie 4800 nazw sło-
wiańskich, czy też nie opisał ich z należytą uwagą:

Zupełnie przypadkiem czytam w jednym miejscu u Dobrovskiego, rec. w roczni-
kach, że w Buata Histoire ancienne des peoples znajduje się fragment geografi cznego 
rękopisu z 4800 nazwami słowiańskich miast i wsi. Najmocniejsza bateria elek-
tryczna bardziej by mną nie wstrząsnęła i mnie nie poruszyła niż ta informacja. 
Co to za rękopis (von der D. mówi, że jego 4800 słownikowych nazw już dawno 
zasłużyło na to, by być zadaniem konkursowym!), czy jest on w całości wydruko-
wany u Buata? (ŠDJK, s. 30).

Ciekawe, że Šafárik winą za naukową nonszalancję Dobrovskiego obarcza 
fakt jego, w przekonaniu autora Słowiańskich starożytności, zbytniej zależności 
od naukowych wzorców Zachodu. W tym akurat wypadku chodziło o jego 
stosunek do pracy hrabiego Louisa-Gabriela Du Buat-Nançay, odkrywcy 
słynnego dokumentu Geograf Bawarski. Najczęściej jednak Dobrovský by-
wał posądzany o duchową, a co za tym idzie – naukową zależność od nauki 
niemieckiej, a więc duchowe zgermanizowanie, co – jak wiemy – stanowiło 
największe z przewinień wobec sprawy narodowej. Šafárik w liście do Kollára 
pisał, że „człowiek ten nie wstydzi się być sługą i robotnikiem wściekłego 
Niemca! Jest mi on aniołem i czartem w jednej osobie (Boże, odpuść mnie 
grzesznemu!)” (ČČM 1875, s. 151).

Języki słowiańskie czy też, w bardziej ogólnym ujęciu, mowa Słowian sta-
nowi najbardziej podstawowe i najsilniejsze spoiwo słowiańskiej wspólnoty 
konstytuującej rodzimą przestrzeń. W dyskursie odrodzeniowym pełni ona 
również funkcję fundamentalnego momentu odróżnienia owej przestrze-
ni od otaczających ją żywiołów niemieckiego i węgierskiego. Temat języka 
powraca więc w listach słowiańskich luminarzy odrodzenia narodowego 
z uporczywą systematycznością, a korespondencja ta w pewnym sensie jest 
podsumowaniem wszystkich dyskusji, które toczyły się na ten temat w obrę-
bie całej Słowiańszczyzny. Wskazuje bowiem na najistotniejsze aspekty prob-
lematyki języka narodowego: jego sakralizację, aktywizację wszystkich jego 
poziomów i nadanie im rangi patriotycznej manifestacji (pismo, ortografi a, 
gramatyka), etymologię jako metodę badawczą i sposób oswajania świata, 
konkretniej zaś jego, niejednokrotnie agresywnej, „slawizacji”. Korespon-
dencja pokazuje ponadto, iż z języka uczyniono narzędzie pomiaru wartości 
abstrakcyjnych i całkowicie niemierzalnych, jak miłość do własnego narodu, 
wierność własnemu przeznaczeniu i wyraz nadziei na to, że odrodzeniowy 
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projekt nie jest jedynie obłędną idée fi xe, ale programem, który mimo swej 
jawnej kreacyjności (a więc również sztuczności) i utopijności ma szansę po-
wodzenia. Język jawi się zatem jako miernik tego wszystkiego, co składało 
się na nieco enigmatyczną i trudno defi niowalną kategorię słowiańskiego 
patriotyzmu. Przede wszystkim jednak język słowiański, mowa słowiańska, 
jest potwierdzeniem i wyznacznikiem istnienia słowiańskiego świata, daje 
mu prawo obywatelstwa w przestrzeni cywilizacji i odróżnia go od „innych 
światów”.



Rozdział czwarty

JERUZALEM UTRACONE 
― JERUZALEM ODZYSKANE*

W wyobraźni odrodzeniowej, której cechy staramy się odnaleźć w listach, 
przestrzeń słowiańska staje się w sposób naturalny i oczywisty centralnym 
miejscem wszechświata. Naturalny, gdyż jak pisał Eliade – „prawdziwy 
świat”, a więc taki, który decydujemy się uznać za prawdziwy, świat warto-
ści, które wyznajemy, albo też świat, który sami dopiero tworzymy – „zawsze 
znajduje się w środku”138. Tytułowe Jeruzalem, zarazem utracone i obiecane, 
sygnalizuje w tym układzie problematykę sakralizacji przestrzeni słowiańskiej 
w analizowanych listach. Zagadnienie podjęte zostaje jako ostatnie, dlatego 
podsumowuje niejako rozważania umieszczone w tej części książki i jedno-
cześnie zapowiada problematykę części następnej, w żadnym jednak razie 
nie jest mniej znaczące od poprzednich. Swoistym podsumowaniem jest ono 
z uwagi na nierozerwalność pojęć przestrzeni słowiańskiej i świętości. Każdy 
ze wspominanych tu aspektów funkcjonowania owej przestrzeni w listach, 
a więc jej niepewne istnienie między wrogimi żywiołami, stwarzanie stereo-
typowego wizerunku tych żywiołów czy też absolutyzacja języka Słowian, 
może właściwie zostać potraktowany jako kolejna odsłona kreacji słowiań-
skiego (narodowego) sacrum. Problematyka ta o tyle zapowiada tematykę 
kolejnej części książki, o ile, poruszając kwestię miejsca podmiotu episto-
larnego w tej uświęconej przestrzeni, odnosi się już do zagadnień samoświa-
domości luminarzy odrodzenia narodowego, której będziemy poszukiwać 
właśnie w listach.

* Rozdział ten stanowi poszerzoną wersję moich dwóch opublikowanych wcześniej artykułów: 
Mistyczny pejzaż Tatr w twórczości Sama Bohdana Hrobonia [w:] Symbolika mistyczna w poezji roman-
tycznej. Słowacki i inni, red. G. Halkiewicz-Sojak, B. Paprocka-Podlasiak, Toruń 2009, s. 266–275; 
Jeruzalem utracone. Przestrzeń słowiańska w listach Pavla Jozefa Šafárika do Jána Kollára [w:] Z war-
sztatu współczesnego słowacysty. Studia słowacystyczne dedykowane pamięci Profesor Marii Honowskiej, 
red. H. Mieczkowska, A. Hudymač (Mikołajczyk), Z. Babik, Kraków 2010, s. 195–222.

138 M. Eliade, Sacrum i profanum, przeł. R. Reszke, Warszawa 1999, s. 34.
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Ponieważ, jak pisze Maria Bobrownicka, konstytutywnym elementem, 
swoistą ramą czy fi lozofi ą odrodzenia narodowego jest odmiennie w róż-
nych rejonach Słowiańszczyzny funkcjonujący mit słowiański, także proces 
sakralizacji tej przestrzeni musimy uznać za pochodną jego „działania”139. 
Badaczka wielokrotnie, szczególnie w pracy Narkotyk mitu, będącej swoi-
stym z nim rozrachunkiem i próbą przewartościowania jego długofalowych 
skutków, zastrzega, że należy rozdzielić obiektywne fakty przeczące istnieniu 
rzeczywistej jedności kulturowej Słowiańszczyzny od tego, co funkcjonowało 
w świadomości narodowej Słowian140. Przestrzeń korespondencji działaczy 
słowiańskich jako taka jest miejscem nieustannego napięcia między tymi 
dwiema perspektywami, a więc między obiektywną rzeczywistością a jej su-
biektywną interpretacją. Zgłębianie meandrów odrodzeniowej wyobraźni 
odbitej w listach jest tym bardziej fascynujące, im bardziej wyrazista staje się 
dialektyka tych dwóch sfer.

Wspólna jest zatem słowiańska przestrzeń, jedynie na poły rzeczywista, 
bo wykreowana przez zbiorową wyobraźnię, wspólne o niej myślenie i jej 
cechy szczególne. Te ostatnie wyrażały się między innymi w kategorii „sło-
wiańskości” jako – jak pisze o tym autorka Narkotyku mitu – „wspólnego 
dla wielu narodów wyróżnika kulturowego”141. Słowiańskość staje się z kolei 
stopniowo synonimem świętości, świętej przestrzeni. I choć hasło „sakrali-
zacja przestrzeni słowiańskiej”, będące już slawistycznym truizmem, zostało 
wyeksploatowane do granic możliwości, warto jako epistolarne uzupełnienie 
tej problematyki i swoistą pars pro toto przytoczyć dwa przykłady „uświęce-
nia” przestrzeni słowiańskiej obecne w badanych listach, mianowicie w kore-
spondencji Pavla Jozefa Šafárika i Sama Bohdana Hrobonia.

Autorzy reprezentują, w moim przekonaniu, dwa bieguny myślenia o zsa-
kralizowanej przestrzeni słowiańskiej. Nie ze względu na to, że zderza się tu 
perspektywa bardziej osobista z (eksponowaną w kontekście mesjanistycznej 
interpretacji twórczości Hrobonia) perspektywą mistyczną i ogólnosłowiań-
ską. Nieporównywalnie ważniejsze jest zwrócenie uwagi na napięcie mię-
dzy słowiańskim Jeruzalem, będącym w korespondencji Šafárika projektem 
negatywnym, niemożliwym, a jego odpowiednikiem w listach Hrobonia, 
gdzie prezentuje się ono jako obietnica mająca charakter samospełniającej 
się przepowiedni.

Rozpocznijmy od chronologicznie wcześniejszych listów Šafárika pisa-
nych z Nowego Sadu do Jána Kollára. Ważne jest zarówno miejsce, jak i adre-
sat. Nowy Sad, gdzie w 1819 roku przyszły autor Słowiańskich starożytności 
objął funkcję dyrektora prawosławnego gimnazjum, w bardzo krótkim cza-
sie stał się, w odczuciu samego autora listów, miejscem wygnania z ojczyzny, 

139 M. Bobrownicka, Narkotyk..., s. 8.
140 Ibidem.
141 Ibidem, s. 9.
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prawdziwej zsyłki poza granice cywilizacji. Z kolei fakt, że to właśnie Kollár 
stał się „słuchaczem” owych rozpaczliwych zwierzeń, nadaje listom (w myśl 
przekonania badaczy korespondencji o „ważności” adresata określającego 
kierunek, w jakim podążą podjęte przez nadawcę zabiegi autostylizacyj-
ne142) ogromną dawkę liryzmu. Innymi słowy, w listach tych wyraźnie wi-
dać, iż to poeta pisze do poety. Mam na myśli szczególnie te fragmenty, 
w których Šafárik pyta o postępy Kollára w pracy twórczej, chwali przesłane 
mu wiersze lub też sam umieszcza w listach jakieś wyjątkowo liryczne frag-
menty, wyraźnie widoczne na przykład na tle listu, który w całości ma cha-
rakter suchego sprawozdania z postępów pracy naukowej, w uzasadnionym 
mniemaniu, że autor Córy Sławy może ów artyzm dostrzec i docenić. Listy 
pełne są także sygnałów potwierdzających, że obaj korespondenci tworzą 
zalążek ważnej nie tylko dla ich narodu wspólnoty intelektualistów słowiań-
skich. Wszystko to, jak również fakt trwania tej korespondencji przez po-
nad dwadzieścia lat, potwierdza jedynie jej wagę i znaczenie143.

28 kwietnia 1822 roku Šafárik pisze do Kollára o chęci powrotu na łono 
ojczyzny i pracy, jak to określa, „u Słowaków”. Jeśli list ten uznać za początek 
przygody romantycznego „ja” z listów Šafárika, to z pewnością warto przypo-
mnieć, co o konstrukcji romantycznej biografi i pisała Maria Janion. Badacz-
ka wskazywała na konstytutywne elementy każdej takiej biografi i, podkreśla-
jąc, że do najważniejszych należy jakiś przełomowy moment w życiu pisarza/
bohatera lub – jeśli takowy nie następuje – marzenie o nim, rozumiane jako 
marzenie o metamorfozie144. W adresowanym do Kollára liście z kwietnia 
1822 roku Šafárik, pisząc o potrzebie zmiany „miejsca pracy”, wskazuje, 
że jej zrealizowanie nie jest jedynie błahą zachcianką, ale jest równoznaczne 
z fundamentalną odmianą jego życia. W liście czytamy:

Twoje łaskawe i przyjacielskie oddanie Sprawie głęboko, głębiej, niż sobie wyob-
rażasz, dotknęło serca mojego. Przecież nigdy nie zdarłem z siebie swojego narodu 
– myśl moja była i jest zawsze tam, ale zmuszony byłem przyjąć pracę u jego krew-
nych raczej niż u Niemców czy Węgrów. Gdyby gdzie u Słowaków naszych miejsce 

142 W odniesieniu do listów Zygmunta Krasińskiego pisała o tym Maria Janion. Rozważania 
badaczki są jednak na tyle uniwersalne, że pozwolę sobie przytoczyć ich dłuższy fragment: „Kra-
siński jako romantyk był szczególnie uwrażliwiony na »komedię życia« – kształtowanie życia jako 
sztuki, »sztuki póz«, wchodziło więc do jego repertuaru estetycznego. Stąd, być może, wzięła się 
właśnie obfi tość korespondencji, traktowanej jako najdogodniejsza dziedzina do tworzenia »zmy-
ślenia o sobie«. Ale nie we wszystkich listach Krasiński czyni tego rodzaju wysiłki. Decydujący był 
adresat. Adresat zatem określał w dużej mierze tę stylizację osobowości, którą Krasiński w danym 
wypadku podejmował i kontynuował”. M. Janion, Tryptyk..., s. 210.

143 Šafárik po raz pierwszy zetknął się z Kollárem wiosną 1819 roku. Spotkanie to zaowo-
cowało ponaddwudziestoletnią korespondencją, później ich drogi rozeszły się. Wszystkie fakty 
związane z kalendarium życia Šafárika podaję za: P.J.  Šafárik, Básnické dielo, Bratislava 2005, 
s. 273–295.

144 Style zachowań romantycznych. Propozycje i dyskusje sympozjum. Warszawa, 6–7 grudnia 
1982 r., red. M. Janion, M. Zielińska, Warszawa 1986, s. 261.
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dla mnie było, gdzie bez ujmy dla owych powinności, które każdy wypełniać musi, 
gdzie lepiej niż tutaj do ukochanego mojego celu bym dążył, bez zwłoki to moje 
wygnaństwo na owo  Je r uza l em zamienię. Wszystko to wszakże Bożej opatrz-
ności powierzone być musi (ČČM 1873, s. 126, podkr. A.H.).

W tej nacechowanej aksjologicznie przestrzeni lub realnym układzie prze-
strzennym, który uległ przekształceniu symbolicznemu – jak chciałby tego 
Janusz Sławiński145, czy też w perspektywie „geografi i serdecznej” – jak pisali 
o tym Jacek Kolbuszewski i Stanislav Šmatlák146, opisywana przez Šafárika 
Ojczyzna-Jeruzalem, znajdująca się w świętym środku jego osobistego Kos-
mosu, zostaje również wyraźnie umieszczona w przestrzeni między żywiołem 
węgierskim a niemieckim. Przypominam ten fakt jedynie po to, by podkreś-
lić, że uświęcenie przestrzeni słowiańskiej wydaje się kolejną konsekwencją 
jej istnienia w owym klaustrofobicznym oblężeniu. Šafárik pisze, że nie mo-
gąc pracować dla Słowaków, zdecydował się pojechać do ich słowiańskich 
krewniaków – Serbów. Alternatywą, jak wynika z zacytowanego fragmen-
tu – nie do zaakceptowania dla autora listu, była praca „u Niemców lub 
Węgrów”.

Teraz jednak interesuje nas inna kwestia, a mianowicie status owej sakral-
ności. Mircea Eliade uznał, że dla człowieka religijnego przestrzeń nie jest 
nigdy homogeniczna, istnieją w niej zerwania i szczeliny. Taka przestrzeń 
rozbija się na obszar świecki i sakralny, na sacrum i profanum147. Powtarza-
jące się w listach Šafárika przekonanie, że pobyt w Nowym Sadzie jest tak 
naprawdę wygnaniem, życiem na peryferiach intelektualnego, kulturowego 
i ojczyźnianego „dziania się”, sytuuje ową słowiańską Ojczyznę-Jeruzalem 
w bliżej nieokreślonym Świętym Środku. „Prawdziwy świat – według Eliade-
go – leży więc zawsze w środku”148.

Ów prawdziwy świat w odniesieniu do „wygnańczego dyskursu” Šafári-
ka oznacza tu Ojczyznę, przestrzeń, której podmiot epistolarny149 nie tylko 
nadaje znamiona obszaru sakralnego, ale i przestrzeń, na którą rzutuje on 
niejako samego siebie. Powstaje w ten sposób szczególna więź, więź mię-
dzy człowiekiem a wyobrażonym ekwiwalentem obszaru, który uznaje on 
za centrum swojego osobistego wszechświata. Nie ulega wątpliwości, że owo 

145 Por. J. Sławiński, Przestrzeń w literaturze: elementarne rozróżnienia i wstępne oczywistości 
[w:] Przestrzeń i literatura. Tom poświęcony VIII Kongresowi Slawistów. Studia, red. M. Głowiński, 
A. Okopień-Sławińska, Wrocław 1978, s. 12–13.

146 S. Šmatlák, 150 rokov slovenskej lyriky, Bratislava 1971, s. 37; J. Kolbuszewski, Symbolika 
Tatr w słowackiej poezji romantycznej [w:] Pogranicze polsko-słowackie. Rocznik euroregionu „Tatry”, 
Nowy Targ 2002, s. 28. Por. też: J. Goszczyńska, Tatry w dziewiętnastowiecznym sporze o słowacką 
tożsamość narodową [w:] Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich, t. 3, red. J. Gosz-
czyńska, Warszawa 2005, s. 7.

147 M. Eliade, Sacrum i profanum, przeł. R. Reszke, Warszawa 1999, s. 15.
148 Ibidem, s. 34.
149 Określenie „podmiot epistolarny” oznacza pewną formę autokreacji osoby piszącego.
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centrum, a więc zgodnie z terminologią Eliadego – „prawdziwy świat”, sta-
je się od tej pory niezbywalną częścią podmiotu, który o nim opowiada. 
W konsekwencji zaś oddalenie od „prawdziwego świata” jest równoznacz-
ne z oddaleniem od Życia. Ponadto oznacza utratę ważnego elementu kon-
strukcji samego siebie.

Można pójść o krok dalej i stwierdzić, że owo oddalenie nie tylko tę kon-
strukcję utrudnia, ale też uderza bezpośrednio w samą strukturę tożsamości 
piszącego podmiotu, rozbijając ją. Określenia „konstrukcja” i „struktura” 
pojawiają się nieprzypadkowo i odsyłają do rozważań Sørena Kierkegaar-
da o tożsamości danej i za-danej150. Kategorie te staną się tematem jednego 
z rozdziałów drugiej części książki. Sformułowane przez duńskiego fi lozofa 
pojęcia mogą bowiem być inspirujące również w rozważaniach o tym, na ile 
słowiańska tożsamość, słowiański patriotyzm najwybitniejszych przedstawi-
cieli odrodzenia narodowego krajów słowiańskich jest właśnie taką tożsa-
mością „zadaną”. Powrócimy jeszcze do tego wątku, teraz natomiast zauważ-
my, że niemożność konstrukcji własnego „ja”, rozdźwięk między, jak pisał 
Kierkegaard, możliwością a koniecznością (których syntezą jest osobowość) 
musi bezwzględnie prowadzić do rozpaczy151. Rozpaczy, która wynika z nie-
możności „zbudowania” siebie, z nie-bycia sobą152.

„Ja” epistolarne z listów Šafárika zdaje się przeżywać moment dezintegra-
cji, który dlatego właśnie naznaczony jest rozpaczą, że świadomość autora 
Słowiańskich starożytności, jaką możemy wyczytać z jego listów, jest świado-
mością totalizującą i ciągłą. Zerwania i szczeliny nie mają tu prawa obywatel-
stwa. Podmiot epistolarny jest – posługując się terminologią ponowoczesną 
spod znaku Harolda Blooma153 – podmiotem silnym, dla którego istotą jego 
podmiotowości są – jak pisze Teresa Walas – działania syntetyzujące i rozu-
miejące154. Rozpacz wynika zaś z faktu, że władza syntezy i władza rozumie-
nia zostały mu odebrane. Stan opisywany w listach jest więc stanem „pomię-

150 S.  Kierkegaard, Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, przeł. J.  Iwaszkiewicz, Warszawa 
1969, s. 166.

151 Pisze na ten temat Michał Paweł Markowski w artykule Nuda i tożsamość, cytując fragment 
wypowiedzi Anti-Climacusa z Bojaźni i drżenia: „O ile osobowość nie staje się sama sobą, nie jest 
samą sobą; a nie być samym sobą to jest właściwie rozpacz”. S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie..., 
s. 166. Za: M.P. Markowski, Nuda i tożsamość, „Principia. Pisma koncepcyjne fi lozofi i i socjologii 
teoretycznej” 1999, t. XXIII, s. 47.

152 Termin „nie-bycie sobą” w odniesieniu do Kierkegaarda, konkretniej zaś w odniesieniu 
do zjawiska pseudonimizacji występującego w jego pracach fi lozofi cznych, pojawia się w rozwa-
żaniach Aliny Djakowskiej – zob. eadem, Jestem Pseudonimem, „Principia. Pisma koncepcyjne 
fi lozofi i i socjologii teoretycznej” 1999, t. XXIII, s. 90.

153 H. Bloom, Lęk przed wpływem, przeł. A. Bielik-Robson, M. Szuster, Kraków 2002.
154 Odnoszę się tu do tego fragmentu cytowanej już wyżej pracy Teresy Walas, w którym 

badaczka omawia poglądy Michela Foucaulta dotyczące historii (w tym historii literatury). Stwier-
dza ona, że autor Słów i rzeczy namiętnie krytykuje ciągłość i totalizację historii, a także podmio-
towość, która chce wszystko zrozumieć i wszystko poddać syntezie. Taka świadomość jest bowiem 



94 Część pierwsza

dzy”, jest bytowaniem w „między-przestrzeni” i „między-czasie”. Opisywane 
przez Šafárika oddalenie od spraw narodowych i szeroko rozumianej Ojczy-
zny jest w jego listach równoznaczne z rozdarciem. Zarysowująca się t am, 
a opisywana tu t a j  przestrzeń rozbija się na dwie istniejące w paraliżującym 
konfl ikcie rzeczywistości – tę, w której przyszło żyć autorowi (podmiotowi 
epistolarnemu), i tę – powiedzielibyśmy za Georges’em Pouletem – „gdzie 
mieszka jego marzenie”155. Šafárik pisze, że jego „myśl [to interesujące, iż pi-
sze o myśli, a nie na przykład o sercu – przyp. A.H.] była i jest zawsze t am 
[czyt. w łonie narodu – przyp. A.H.]”. Rzeczywistość tu  i  t e r a z  jest więc 
trwaniem w bolesnym rozdarciu. Šafárik określa to bardzo dosadnie, pisząc 
o „rozdzieleniu samego siebie z sobą”. Rozdarcie podmiotu jest tu konse-
kwencją rozdarcia rzeczywistości, w którą, jak wspominałam o tym wyżej, 
sam siebie wpisał. W tym samym liście czytamy:

W tym rozdwojeniu samego siebie z sobą nic innego pocieszyć mnie nie może, 
tylko ta myśl miłego mojego Blahoslava, że przecież to marność nad marnościami 
sądzić, jakoby na barkach mych spoczywało zbawienie świata czy narodu naszego. 
Świat pójdzie tam, gdzie go wiodą siły prastare, czy ja tam będę, czy nie (ČČM 
1873, s. 126).

Listy Šafárika pisane z Nowego Sadu do Kollára układają się zatem w dra-
matyczną opowieść o wygnaniu z Raju, której najtragiczniejszym bohaterem 
jest właśnie sam autor listów. Ojczyzna-Jeruzalem jest jednak projektem ne-
gatywnym nie tylko ze względu na owo wykluczenie podmiotu epistolarnego 
poza obszar tej swoistej świętej ziemi. Okazuje się bowiem, że przestrzeń ta 
rozpada się, co jest konsekwencją kłótni w kręgu słowiańskich intelektuali-
stów, ich nieodpowiedzialności i bezpłodnych sporów. W listach z 1826 i 1827 
roku wspomina o „kłótniach w Słowiańszczyźnie” (głównie ma tu na myśli 
Serbię), skarży się, że koledzy badacze ignorują jego listy, pisze o krwi, która 
zmaże litery. Brak porozumienia rozbija możliwą wspólnotę, a także słowiań-
ską przestrzeń. Ojczyzna-Jeruzalem pozostaje Rajem utraconym:

Nie brakuje podniet mojej miłości do narodu. Któż, człowiekiem będąc, zwłaszcza 
zaś patriotą, nie żałowałby i nie miłował tego, który w nieszczęściu pozostaje – ale 
narodowemu memu pisarstwu brakuje wszelkiego natchnienia. Gdyby duchem 
narodowego owego pisarstwa ktoś chciał mnie teraz natchnąć, byłoby to jak ślepe-
mu o kolorach gadać. To dla mnie na wieki stracone. Widzisz, na jakie bezdroża 
duch mój zabłądził! Skoro nie ma we mnie myśli i duch mój na wieki pogrzebion, 
nie pozostaje mi nic innego, jak tylko tułać się czy to po szlakach słowiańskich, czy 

opresyjna, zaś prawa rządzące taką totalizującą historią – niepodważalne. T. Walas, Czy jest możli-
wa inna historia literatury?, Kraków 1993, s. 21–22.

155 Ten fragment moich rozważań wiele zawdzięcza uwagom Georges’a Pouleta na temat poe-
zji Mallarmégo. Por. G. Poulet, Metamorfozy czasu. Szkice krytyczne, wyb. J. Błoński, M. Głowiń-
ski, przeł. W. Błońska [i in.], Warszawa 1977, s. 225.
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to w gościnę zachodzić na te pobratymcze ziemie, nad którymi łaskawsze świeci 
słońce, i łzy z oczu osuszać, spoglądając na nie (ČČM 1875, s. 388).

To patrioci stanowią bowiem zalążek słowiańskiej wspólnoty, ich porażka, 
w rezultacie zaś zerwanie więzi między intelektualistami a społeczeństwem, 
będzie również oznaczać zdradę „posłannictwa” Cyryla i Metodego, którego 
są spadkobiercami. W liście z 18 maja 1827 roku Šafárik posuwa się nawet 
do stwierdzenia:

My pisarze będziemy jako bramini pomiędzy ludem naszym – tak jak zawsze by-
liśmy, a język nasz i styl ksiąg naszych niczym sanskryt i starocerkiewnosłowiański 
(ČČM 1874, s. 286).

Słowiańska przestrzeń, będąca symbolem ładu i Kosmosu, przekształca się 
w swoiste bezdroża. Jego los natomiast wydaje się modelowym losem sło-
wiańskiego intelektualisty-budziciela, który niczym członek plemienia no-
madów błądzi po przestrzeni, zdaje się, na zawsze utraconej:

Moje tutaj sprawy niepewnie stoją. Że mi urząd dyrektora zabrano na najwyższy 
rozkaz, o tym już Panu pisałem. Cóż, miły przyjacielu, na wątłej każdy z nas łó-
deczce, wypatrujemy jeden drugiego i szukamy miejsca, gdzie by kotwice rzucić 
(ČČM 1873, s. 398).

Wzniosły i jednoczący projekt okazał się jedynie marzeniem, czymś na kształt 
mirażu. Nie ma nadziei, by sytuacja ta kiedykolwiek mogła ulec zmianie 
(„Jak sen pierzchają nadzieje nasze” – list z 18 października 1824 roku, ČČM 
1873, s. 392). Klarowna w zamiarze przestrzeń stała się labiryntem bez wyj-
ścia („Wszędzie wszystko nieme, puste” – ČČM 1873, s. 393), podróżnika-
-pielgrzyma zastąpił wygnaniec i tułacz.

Modelowanie przestrzeni słowiańskiej w listach Šafárika do Kollára jest 
z pewnością – jak chciałby tego Jurij Łotman – sposobem ogarniania wszech-
świata156. To przestrzeń, którą podmiot konstruuje i w którą jest jedno-
cześnie wpisany157. Gaston Bachelard nazwałby go podmiotem marzącym. 
Określenie to jest jednak jeszcze bardziej adekwatne w odniesieniu do li-
stów drugiego autora – Sama Bohdana Hrobonia. W jego korespondencji 
święta przestrzeń słowiańska zostaje zredukowana do świętej przestrzeni Tatr. 
Mistyczny pejzaż Tatr ma być również świadkiem narodzin nowego świata 
i zapanowania Królestwa Bożego na ziemi, ma się stać zalążkiem tego świata. 
Sakralizacja przestrzeni słowiańskiej w listach Hrobonia jest bowiem niero-
zerwalnie związana z mesjanistycznymi koncepcjami słowackiego poety. Nie 

156 Zob. J. Łotman, Problem przestrzeni artystycznej, przeł. J. Faryno, „Pamiętnik Literacki” 
1976, z. 1, s. 214.

157 Zob. M. Głowiński, Przestrzenne tematy i wariacje [w:] idem, Prace wybrane, t. 3: Dzieło 
wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej, Kraków 1998, s. 251–270.
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analiza tych koncepcji interesuje nas tu jednak najbardziej. Wyczerpującą 
ich interpretację znajdziemy w pracach przede wszystkim Oskára Čepana, 
a w polskim literaturoznawstwie – u Joanny Goszczyńskiej. Korespondencja 
słowackiego poety i po trosze tworzona przez niego poezja są ważne jako al-
ternatywa wobec przemyśleń wspominanego wyżej Šafárika na temat uświę-
conej przestrzeni słowiańskiej, ujmowania jej jako projektu możliwego, po-
zytywnego i przyobiecanego.

Proponowana tutaj interpretacja listów i poezji Hrobonia ma zatem 
nie tyle uciec od ich mesjanistycznej wykładni, ile skupić się na perspekty-
wie podmiotu przeżywającego tę przestrzeń. Podmiotu, dodajmy, niezwy-
kle wrażliwego. Na tyle romantycznie egotycznego, by mógł być pewnym, 
że wrażliwość owa zapewni mu dostęp do prawd innym zatajonych, na tyle 
jednak pokornego, aby wiedział, iż korzenie jego wciąż nazbyt głęboko tkwią 
w rzeczywistości, by mógł się stać prawdziwym prorokiem przyszłego świata. 
Swoje wewnętrzne rozdarcie opisywał w jednym z listów do zaufanego przy-
jaciela, praskiego patrioty i lekarza – Karela Slavoja Amerlinga:

Nowe niebo chrześcijańskiej słowackiej, słowiańskiej poezji, nowe, ale niejas-
ne jeszcze wizje wyższych duchów ukazały się duszy mojej; ale dzieckiem jeszcze 
jestem w tych światach, widzę chwałę, łaskawość i piękno tych duchów, ale nie 
przemówiły one jeszcze słowem żywym do mojej duszy. Slavoju mój! Dusza moja 
podobna jest do kwiatu, który oddycha eterem wyższych światów, a pije słońce 
święte, ale łodyga jego i korzeń głęboko jeszcze w klątwie, w więzieniu gleby i na-
tury, i nie może on wzlecieć do nieba (LSBH, s. 107).

Hroboň, jak wynika z jego korespondencji, był przekonany, że to właśnie 
nowa, czyli pisana nowym językiem, poezja może spełnić rolę swoistego 
rytuału wtajemniczenia. Różne były aspekty owego wtajemniczenia. Ozna-
czało ono zarówno zgłębienie tajemnicy Absolutu, jak i konstrukcji oraz 
genezy przyszłego Królestwa Bożego, którego zaczątki miały skrywać ciche 
kotliny tatrzańskie. Dokładniej zaś – to Tatry są miejscem transgresyjnego 
doświadczenia i spotkania z Bogiem, jedyną przestrzenią, gdzie objawia się 
On w całej swojej prastarej trójjedności. Jak czytamy w jednym z nielicznych 
przetłumaczonych na język polski wierszy:

Bezmiar bezmiarów, Boskości Praboże,
Ty, Ojcze, Słowo, Duszo! – Wszestworze!
Ty Trójjedyny, Praistny Przestworze!
Tu, gdzie mnie góra dzierży ponad sobą,
Na gruzach wieków przyklękam przed Tobą.
Tu w prapokorze Syna biję czołem (...)158

158 Śpiewowestchnienie w Tatrach, przeł. J. Waczków [w:] Antologia poezji słowackiej, oprac. 
J. Waczków, Warszawa 1981, s. 190. Fragmenty wierszy Hrobonia, które zostały już wcześniej 
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Jest to również przestrzeń, w której podmiot liryczny, istota obdarzona wyjąt-
kową wrażliwością, może pojąć i objąć zmysłami objawiające się mu sacrum, 
tym bardziej że owej epifanii towarzyszy feeria dźwięków. Absolut wydaje 
się tak naprawdę „absolutną” pieśnią, absolutną muzyką przyrody. Podmiot 
liryczny – świadek „tatrzańskiego objawienia” – w mistycznym akcie zjedno-
czenia staje się ostatecznie częścią owego „wszechnieba”.

Snadź myślą tknąłem Cię, sercem pojąłem.
Tu sam nade mną graj pieśń wszechmiłości,
Graj współharmonię wszechdoskonałości,
Graj gromofurię Prabożych wolności,
Graj przebezmiarem przepięknobłogości.
Graj Prabożnego władztwa współosłodę,
Graj wszechtrójwieczną Przebóstwa ochłodę,
I wszechtrójśmiercią miru wskrzeszopłodę.
Graj wszystkich niebios miłości współczutnię
I wszystkich Bogobóstw współchwałobutnię.
I tak muzykowichrem we wszechniebie,
Żeby mi dobrze było, wchłoń mnie w siebie159.

Podobny dźwiękowy motyw odnajdujemy w końcowym fragmencie jednego 
z wcześniejszych listów z 1843 roku, adresowanego tym razem do Ľudovíta 
Štúra:

My musimy w wiecznym kręgu heglowskim sokolim wzrokiem wypatrywać jądra 
wszechrzeczy, wokół którego krąg ów rozwiruje się i zwinie, stanie się słońcem 
światorodnym, z którego nowe i nowe światy niczym iskry popłyną w nieskończo-
ną przestrzeń i dźwięczeć będą harmonią piękna wiecznego (LSBH, s. 61).

Góry są miejscem świętym dzięki własnej sakralnej historii. Dotyczy ona 
pradziejów słowiańskich. Jest historią mityczną, która rozegrała się na po-
czątku czasu. Ów początek jest jedynym jasno określonym punktem, dalej 
bowiem czas w poezji Hrobonia traci ciągłość. Różne jego płaszczyzny zacho-
dzą na siebie. Jak pisze o tym Poulet: „składa się on z nagłych zbliżeń epok, 
które pomimo odległości w czasie stykają się, a nawet zderzają”160. Mityczny 
początek czasu jest wpleciony w teraźniejszość i zapowiada to, co nastanie 
w przyszłości. Ponowne nadejście Królestwa Bożego będzie wszak gestem 
powtórzenia owej pierwotnej genesis. To, co w poezji Hrobonia przyjmuje 
kształt nakładających się na siebie, pozbawionych chronologicznego porząd-
ku wizyjnych obrazów, w jednym z listów, pisanych do czeskiej działaczki Bo-
huslavy Rajskiej, zostało ujęte w formę „prozatorską”. W liście tym czytamy:

przełożone, podaję w funkcjonującym przekładzie. Resztę przytaczam w brzmieniu oryginalnym 
i w tłumaczeniu fi lologicznym mojego autorstwa umieszczonym w przypisie.

159 Ibidem.
160 G. Poulet, Metamorfozy czasu..., s. 170.
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Poświęciłem się więc myśli tej dla naszego narodu zbawiennej, wizji Przenajświęt-
szej Sławy. Tatry były kołyską najmłodszej córy indyjskiej Pramatki, kołyską duszy 
słowiańskiej. W gwiazdonośnych urwiskach Tatr zagnieździły się boskie zarodki 
Sławy, niczym Atena w nieśmiertelnej Zeusa głowie. Sława stała się Matką bło-
gosławioną między matkami ziemskimi i posłała swych synów w szeroki świat, 
by ponieśli jej imię na bogaty wschód, śmiały zachód, na ogniste południe i lo-
dową północ do miast kryształowych. Ale synowie, gdy tylko dobrze wieść im się 
zaczęło, zapomnieli jeden o drugim, i o matce swojej, i w pałacach ludzką ręką 
wznoszonych nie potrafi li już tak wdzięcznie śpiewać Bogu, jak ich tego nauczy-
ła boska Matka w odwiecznych tatrzańskich chramach. (...) Lecz nieskończona 
była miłość Matki (...). Widząc, że synowie jej nie słuchają i między sobą walczą, 
postanowiła za życia zstąpić do grobu, aby przez śmierć swoją ich pogodzić, a bo-
leść całego świata wrzucić w wieczystą przepaść. Zatrzęsły się Tatry, zahuczały lasy, 
a słońce przygasło. (...) Nie płakali nawet najmłodsi synowie tatrzańscy, bowiem 
ból rozpaczliwy po śmierci Matki rzucił ich w puste urwiska, gdzie zapadli w sen 
tysiącletni. (...) Poruszyła się wreszcie Matka w grobie głębokim, a jej westchnienie 
obudziło jednego z najmłodszych jej synów. Otworzyły się oczy jego, a blask ich 
zapalił jutrzenkę na dalekim zachodzie. (...) Przy bladym jej świetle z nadsalańskich 
mogił powstała dziewica i zajaśniała pięknem miłości, niczym anioł wiecznego po-
jednania. (...) Ale Matka wciąż jeszcze śpi w głębinach Tatr. Syn jej nie zaśpiewał 
jeszcze pieśni Tatr prawiekich, pieśni zmartwychwstania! (LSBH, s. 74).

Czas Wielkiego Początku nie jest czasem utraconym. Jest wciąż potencjal-
nie obecny w przestrzeni Tatr. Konstrukcja przestrzeni jest bardzo klarowna. 
Matka wysyła swoich synów w cztery strony świata. Miejsce święte znajduje 
się więc w samym środku. Potwierdza się zatem raz jeszcze to, co o prze-
strzeni widzianej oczami człowieka religijnego pisał Eliade. To mianowicie, 
iż przestrzeń ta jest niejednorodna, że istnieją w niej pęknięcia oddzielające 
obszar sakralny od tego nieuświęconego161. Góra symbolizująca połączenie 
Nieba i Ziemi musi znajdować się w centrum162. W poemacie zatytułowa-
nym Slovopieseň (Słowopieśń) Słowak, zwany tu Synem Słowa, zostaje we-
zwany do przebudzenia się ze snu i uwolnienia spod działania wielowiekowej 
klątwy:

V Duchu Prabožskom Slova Syn
Z mora všekliatby sa vozviň!
Vprosried pevniny Európy
Vzbuduj Slovu horostropy!
A v pokore svoje pole,
Ozbožuj do Božej vôle – (...)
V duchorajach zovocňuj sa...!

161 M. Eliade, Święty obszar i sakralizacja świata, przeł. A. Tatarkiewicz [w:] Antropologia kul-
tury. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. Godlewski, L. Kolankiewicz, A. Mencwel, P. Rodak, 
Warszawa 2005, s. 155.

162 Ibidem.
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Syn si zemie, Syn si neba,
Chlieb a vino tebe treba (...)163.

W jednym z listów pisanych do rodziców Hroboň w sposób bardziej ekspli-
cytny nadmienia o Słowakach, synach matki-Tatry, jako faktycznych spraw-
cach owego przeobrażenia ludzkości. Jak wyjaśnia Joanna Goszczyńska, 
motyw Słowacji jako katalizatora procesu jednoczenia się Słowiańszczyzny 
stanowił ważny element ideologii poety164. W liście tym opisuje on spotkanie 
patriotycznie zorientowanej młodzieży słowackiej:

Wyobraźcież sobie, umiłowani rodziciele, długą, piękną sień (czyli salę), w niej dwa 
długie nakryte stoły, a za nimi siedzących zdrowych, mądrych, wykształconych 
50 młodzików słowackich, którzy uduchowionym głosem śpiewają wszechsłowiań-
skie pieśni ludowe, którzy rozmawiają – perorują o najpiękniejszych, najbardziej 
wzniosłych sprawach narodowych i ludzkości, którzy w zachwycie piękno cnoty 
i miłości do całej ludzkości, a szczególnie do prześladowanego narodu słowackiego 
i całej Slawii rozważają, czują, wyrażają, śpiewają (...), którzy w tkliwej swej wy-
obraźni spoglądają w piękną przyszłość (...), w której dzięki pośrednictwu narodu 
naszego cała ludzkość na wyższy stopień boskości się wzniesie (LSBH, s. 31).

Triada pojęciowa, którą tu otrzymujemy, a więc słowackość–słowiań-
skość–człowieczeństwo, jest łatwa do wyjaśnienia. Słowackie Tatry wyobra-
żają bowiem całą uświęconą przestrzeń słowiańską, ta z kolei ma stanowić 
zalążek świata o zupełnie nowej jakości, przeobrażonego w duchu najgłębiej 
chrześcijańskim. Góry, a wraz z nimi cała przestrzeń słowiańska, stanowią 
centrum absolutne, zarówno horyzontalnie – znajdując się w samym środku 
kontynentu europejskiego, dokładnie na styku tradycji Wschodu i Zachodu, 
jak i wertykalnie – łącząc Ziemię z Niebem. Zbliżając się do Boga, two-
rzą przestrzeń związaną węzłem hierofanii, a zatem, jak pisał o tym Eliade 
w innej swojej pracy, przestrzeń, w którą sacrum niejako się wdziera165. Nie 
tylko to – odnalezienie czy też stworzenie „środka” jest równoznaczne, jak 
pisze rumuński badacz, ze stworzeniem świata166. Dana przestrzeń zaś zostaje 
uświęcona przez sam fakt otwarcia jej ku górze. Powstaje w ten sposób swoi-

163 Wszystkie cytaty z wierszy przytaczane w oryginale pochodzą z wydania: S.B. Hroboň, 
Slovospytné snovidmy, Bratislava 2001, s. 35. W dalszej części tekstu wiersze będą oznaczane je-
dynie tytułem wraz z podaniem numeru strony. Przekład: „W Praboskim Duchu Synu Słowa / 
Wznieś się z morza wszechklątwy! / Pośrodku Europy / Wybuduj Słowu górskie stropy! / A swoje 
pole w pokorze, / Obsiej według woli Bożej – (...) / W raju ducha zaowocuj...! / Synem jesteś 
ziemi, Synem jesteś nieba, / Chleba i wina ci trzeba (...)”.

164 Por. J. Goszczyńska, Synowie słowa..., s. 46.
165 M. Eliade, Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1970, s. 65.
166 Ibidem, s. 63. O stworzonym przez Eliadego paradygmacie „czytania” świętej przestrzeni, 

w odniesieniu jednak do koncepcji Ľudovíta Štúra i jej aspektów mitycznych, pisała w swoim zna-
nym artykule Halina Janaszek-Ivaničková. Zob. eadem, Mit szturowski wczoraj i dziś, „Pamiętnik 
Słowiański” 1996, t. XXVI, s. 79.
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sty tunel, „punkt paradoksalny przejścia od jednego porządku do innego”167. 
W stworzonej przez Hrobonia uświęconej przestrzeni Słowiańszczyzny wy-
prawa w góry, wspinaczka stają się czynnościami głęboko symbolicznymi, 
oznaczają bowiem również wznoszenie się ku niebu168. Na poetycki opis ta-
kiego doświadczenia natrafi amy w poezji Hrobonia, stanowiącej ważki kon-
tekst dla jego korespondencji. Mam tu na myśli wiersz zatytułowany Pejan 
slovenský (Pean słowacki). We fragmencie czytamy:

Hor sa Slovák, na hôr horu,
Do voľnosti celozoru,
Šírych nebies ku priestoru –
Hor ku viestom, ku prorokom!
Prestaň besov byť otrokom,
Čo ti hory vyrubujú
A z ich rudy putá kujú (...)
Háj si Slovák, haj si hory,
Božie chrámy a komory.

(s. 96)169

Tatry znajdują się na styku nie tylko płaszczyzn niebiańskich i ziemskich. 
Trzecią przestrzenią kosmiczną, trzecim światem jest tu świat podziemny, 
piekielny (diabły, które z rud kują pęta zniewalające Słowaków), niezbędny 
dla utrzymania równowagi całego Wszechświata170. Podobną wizję odnaj-
dujemy w jednym z listów pisanych w czerwcu 1857 roku po raz kolejny 
do Amerlinga:

Bóg nasz jest światłem i nie ma w nim żadnej ciemności. Dla sławy swojej nie po-
trzebuje On tyrana ani zdrajcy, ale przeciwko temu złu, które w praświecie ze swa-
woli Szatana, a w ziemskim praświecie z upadku człowieka powstało, przeciwko 
temu złu Bóg nasz jest ogniem gorejącym, słupem ognistym w mroku, ciemność 
w praświatło zmieniającym (LSBH, s. 123).

Czy też w późniejszym liście, z maja 1860 roku, do tego samego adresata:

I gdyby nawet Ciebie, Słowianinie, smok ziemski w „owczej skórze” zwodził, zwy-
ciężysz w prawdomównym Baranku ludzkoboskim (LSBH, s. 143).

167 Ibidem, s. 66.
168 Warto w tym miejscu wspomnieć chociażby o słynnej i znaczącej wyprawie Ľudovíta Štúra 

oraz jego drużyny na Devín 24 kwietnia 1836 roku (miejsce stanowiące ważny punkt słowackiej 
geografi i patriotycznej), podczas której młodzi patrioci przybrali nowe, słowiańskie imiona.

169 Przekład: „Wznieś się, Słowaku, na górę nad górami, /Do wszechjutrzenki wolności, / 
W przestrzeń niebios – / Wznieś się ku apostołom i prorokom! / Przestań diabłów być niewolni-
kiem, / Tych, którzy niszczą twoje góry / A z ich rud kują dla ciebie pęta (...) / Broń się, Słowaku, 
broń swoich gór, / Bożych świątyń i skarbów”.

170 Por. M. Eliade, Traktat..., s. 399.
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Usytuowane w miejscu przecięcia się owych płaszczyzn kosmicznych góry 
wznoszą się niczym prawdziwa świątynia, swoista tatrzańska bazylika lub ka-
tedra. W europejskiej tradycji, o czym wspomina Eliade, takie sanktuarium 
symbolicznie odtwarza niebiańskie Jeruzalem171. W listach i poezji Hrobo-
nia „tatrzańskość”, jak już wspominałam, styka się ze „słowiańskością”. Ta-
trzańska przyroda i Przyroda w ogóle, mimo swej oczywistej podrzędności, 
zawiera w sobie pierwiastek duchowy. Jest wyrazem moralnego ładu, sen-
sownie i harmonijnie urządzonym światem, który powinien stać się ludziom 
na powrót bliski. Jest to bardzo charakterystyczny wyraz romantycznej świa-
domości, która raz jeszcze próbuje włączyć człowieka – pojętego jako orga-
nizm – w rytm wiecznie stającego się porządku kosmicznego172. Przyroda 
to swoista natura naturans, ma ona w sobie pierwiastek boskości, gdyż tak 
jak Absolut jest „twórcza”. Odnalezienie jedności z tym naturalnym żywio-
łem jest warunkiem koniecznym przybliżenia się Królestwa Bożego. Nie jest 
to jednak takie proste, gdyż owa pierwotna przyroda, zwana przez poetę „bo-
hoprírodą” („bogoprzyrodą”), stała się niedostępna dla człowieka, nie może 
zatem pełnić funkcji medium, dzięki któremu na powrót nawiązany zostanie 
kontakt z Bogiem. Ale ponieważ, jak pisał Robert Brunschvig, romantyczna 
mentalność jest mentalnością cudu173, nie jest to niemożliwe; dla Hrobonia 
jedynym miejscem odnowienia tego przymierza i odrodzenia ludzkości są 
właśnie Tatry. Stanowią symbol zmartwychwstania w znaczeniu, jakie sym-
bolowi temu nadał Hans-Georg Gadamer, pisząc, że „zakłada on pewien 
metafi zyczny związek tego, co widzialne, z tym, co niewidzialne. Nieroz-
dzielność widzialnego przejawu – pisze dalej fi lozof – i niewidzialnego zna-
czenia, ta »koincydencja« dwóch sfer, leży u podstaw wszelkich form kultu 
religijnego”174. Symbol jest więc niejako uobecnieniem czegoś nieobecnego. 
W imaginarium słowackiego poety w roli owego symbolu, antycypującego 
i jednocześnie konsolidującego świętą przestrzeń słowiańską, występuje – jak 
to określa sam Hroboň – „slovenčina tatranská”. W jednym z listów stara się 
on uzasadnić użycie neologizmów w swoim poemacie Slovenské Iskrice. Tak 
oto tłumaczy swoje decyzje twórcze:

To pierwsza próba słowacczyzny tatrzańskiej, czyli zaszczepienia w prapień wszyst-
kich kształtów żywej i martwej wszechsłowiańskości. A żeby to wszystko całkiem 
spełnione zostało, wieki jeszcze pracować muszą albo sam wieczny Słowak, to jest 
wieczne słowo Ojca, wejrzeć na swoje ubogie rozsypane ziemskie plemię słowackie 
i swoim duchem świętym wszechwiecznym podźwignąć innego człowieka, który 

171 M. Eliade, Mit wiecznego powrotu, przeł. K. Kocjan, Warszawa 1998, s. 27.
172 R. Panasiuk, Schelling, Warszawa 1987, s. 52.
173 R. Brunschvig, Société et romantisme en Prusse au XVIIIe siècle, Paris 1973, s. 282, 364, cyt. 

za: Style zachowań..., s. 333.
174 H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, przeł. B. Baran, Warszawa 2004, s. 121 i 225.
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z wieży Babel nas wyprowadzi. Dzisiejsze różnice zniesie i objawi nam Prajedność 
Wszechsłowa, w której wszystkie dotychczasowe narzecza w jednej słowofali roz-
błysną (LSBH, s. 120).

Jest więc „słowacczyzna tatrzańska”, jak czytamy, panaceum na wieżę Ba-
bel, elementem jednoczącym i syntetyzującym odmienioną przestrzeń sło-
wiańską. Nowy język, hermetyczny i niezrozumiały, będący swoistą alchemią 
słowa, miał opisać nową, nieistniejącą, ale przebywającą już w uniwersum 
marzeń, rzeczywistość. Moment wszechsyntezy, będący tym fi nalnym mo-
mentem Hroboniowej historiozofi i, ma przy tym wymiar zarówno „dia-
chroniczny” – powtórne stworzenie świata jest swoistą syntezą nie tylko jego 
pierwotnej kreacji, ale również całej historii zbawienia, grzechu i odkupienia, 
połączeniem tradycji chrześcijańskiej i pogańskiej175 – jak i „synchroniczny”, 
objawiający się w połączeniu przestrzeni kosmicznych:

Któż to odgadnie, czy w tysiącletnim cesarstwie, w ziemskim Ciele żywym czło-
wiekowi nie będzie dane dostąpić wyższych światów gwiezdnych, czy nie nastanie 
jedność doczesnego jeszcze Wszechświata na ziemi? Któż to wie, czy potem nowe-
go nieba słońcem ziemia nie będzie? (LSBH, s. 144–145).

175 Znamiennym przykładem są tu następujące dwa fragmenty poematu Slovopieseň:
I svet Tatry zamračený,
V more kliatby vprepastený,
Ku pôrodu Duch kolíše,
Búrovíchrom Boh mu dýše.
Ó rci, Bože, aby svetlo
Z pravostoku tmu roznetlo –
Aby zasvietil viery deň,
Od tmy nevery odražen.

(s. 34)
Przekład: „I mroczny świat Tatr, / W morzu klątwy zanurzony, / Do powicia Duch ukołysał, / 
Burzowym wichrem Bóg w nim oddycha. / O, rzeknij, Boże, by światło / Z prawschodu ciemność 
rozwiało – / By rozbłysnął dzień wiary, / Odbity od ciemności niewiary”.

Vybuduj slovom Všesloväna,
Novčloveka prestvorena...
Hrudu zeme, Pane z neba!
Pra-Adama sám zo seba
Z telakrevi novostvoruj,
Duchom Svätým ho prezoruj –
By všečlovek doskonalý
V Bohu povstal vekostaly.

(s. 50)
Przekład: „Stwórz słowem Wszechsłowianina, / Nowego człowieka przestworzenie... / Grudę zie-
mi, Panie z nieba! / Pra-Adama sam z siebie / Z ciała-krwi stwórz na nowo, / Duchem Świętym go 
przeoraj – / By wszechczłowiek doskonały / W Bogu powstał na wieki wieków”.
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Gdy wymarzona rzeczywistość w końcu nadejdzie, staniemy raz jeszcze, 
tak jak na początku świata, w obliczu tajemnicy. Rzeczywistość ta zaś na-
dejdzie niewątpliwie – wszak, w odróżnieniu od Šafárika, Jeruzalem Hro-
bonia nie jest Rajem utraconym. Gdy nadejdzie, staniemy w punkcie, który 
rozrasta się w przestrzeń, punkcie, o którym Johann Gottlieb Fichte pisał, 
że jest nieskończoną możliwością działania, gdyż będąc pozbawionym kierun-
ku, zawiera w sobie wszystkie możliwe kierunki, jest więc najdoskonalszym 
obrazem wolności176. W atmosferze wolności, w procesie powtórzenia aktu 
kosmogonicznego, przestrzeń świecka przemienia się w przestrzeń transcen-
dentną, a czas konkretny staje się czasem mitycznym, powraca do swoich pra-
początków177. Nowy świat cały jest więc de facto święty. Przeobrażeniu ulega 
przestrzeń Tatr, znamionując przeobrażenie całej słowiańskiej przestrzeni. Sta-
je się ona świadkiem narodzin świata, jego śmierci i wskrzeszenia powtarzają-
cego gest owych narodzin. W wizję tę wpisany jest pewien rodzaj religijnego 
obłędu. Jak pisał Georges Bataille: „Ruch poezji wychodzi od tego, co znane, 
i prowadzi do tego, co nieznane. Jeśli się spełnia, dotyka szaleństwa”178.

Przestrzeń słowiańska, przestrzeń wyobrażona, rozpięta między Attylą 
a Hermannem, a więc zamknięta w granicach żywiołu germańskiego i wę-
gierskiego, jest niewątpliwie przestrzenią znaczącą; znaczące są jej elementy 
składowe i sama w całości stanowi swoisty znak. Wyodrębnione elementy jej 
struktury, czy też – mówiąc bardziej precyzyjnie – propozycje różnorodnego 
spojrzenia na przestrzeń, rozmaitych sposobów jej opowiedzenia, pozwalają 
stwierdzić, że status owej przestrzeni określa to, iż jest ona swoistą wypadko-
wą swojskości i obcości. Jej swojskość odnosi się do ukutej przez interesują-
cych nas tu autorów, a opierającej się – jak pisze o tym Maria Bobrownicka 
– na przekonaniu o jedności modelowej kultury słowiańskiej, kategorii „sło-
wiańskości” jako „wspólnego dla wielu narodów wyróżnika kulturowego”179. 
Obcość natomiast, rozumiana jako inność, stanowi konstytutywny element 
do-twarzania tej przestrzeni. Mamy więc właściwie do czynienia z sytuacją 
paradoksalnego, niechcianego dialogu, w którym noszący maskę Hermanna 
żywioł germański i nazwany imieniem Attyli żywioł węgierski pełnią funkcję 
owego „cudzego słowa”, o którym Bachtin pisał, że wypełnia ono swoimi „od-
głosami” „moje słowo”180. Ów nieoczywisty dialog, zaistniały w sytuacji oczy-

176 J.G. Fichte, Sämtliche Werke, Berlin 1845, s. 495, cyt. za: G. Poulet, Metamorfozy czasu..., 
s. 441.

177 M. Eliade, Mit wiecznego..., s. 31.
178 Cyt. za: Galernicy wrażliwości, wyb., oprac. i red. M. Janion, S. Rosiek, Gdańsk 1981, 

s. 87.
179 M. Bobrownicka, Narkotyk..., s. 9.
180 M. Bachtin, Problemy gatunków mowy [w:] idem, Estetyka twórczości słownej, Warszawa 

1986, s. 387–388. Por. też: E. Książek, Tekst epistolarny w świetle etykiety językowej, Kraków 2008, 
s. 15–16.
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wistego napięcia wynikającego z ambiwalentnej, bo destrukcyjno-twórczej, 
roli żywiołów ustanawiających granice przestrzeni słowiańskiej, stał się istot-
nym czynnikiem jej integracji. Pozostaje zatem raz jeszcze odwołać się w tym 
miejscu do Bachtina, który twierdził, że – jak pisze Bogusław Żyłko, autor 
monografi i poświęconej rosyjskiemu uczonemu – zakreślenie własnych gra-
nic jest możliwe tylko wówczas, gdy „odsłaniam się wobec innego, poprzez 
innego i przy pomocy innego”181.

181 B. Żyłko, Michaił Bachtin. W kręgu fi lozofi i języka i literatury, Gdańsk 1994, s. 61.



Część druga

RYCERZE I URZĘDNICY.
STRATEGIE AUTOIDENTYFIKACYJNE 
W LISTACH LUMINARZY ODRODZENIA 
NARODOWEGO





Pisząc o słowiańskich intelektualistach pierwszej połowy XIX wieku, nie 
można z pewnością zapominać o jednym istotnym fakcie. Istotnym zwłasz-
cza z polskiej perspektywy, która mniej lub bardziej świadomie utożsamia 
działaczy narodowych z nieugiętymi konspiratorami czy też młodymi bojow-
nikami „ginącymi marzeń zdradą”. Polski romantyzm „wychował” bowiem 
polską wyobraźnię narodową bardziej, niż skłonni bylibyśmy to przyznać182. 
Słowiańscy, przede wszystkim czescy i słowaccy, intelektualiści niezbyt przy-
stają do wymagań tego wzoru. W ich przypadku mamy do czynienia ze spe-
cyfi czną sytuacją, w której słowiański patriota jest jednocześnie wiernym 
i lojalnym poddanym cesarza Austrii i to w czasach, gdy do głosu dochodzi 
budząca się wśród słowiańskiej inteligencji świadomość narodowa. Jest on 
również artystą, z którego uczyniono urzędnika państwowego. Użyte w ty-
tule tej części pracy, a zestawione z „rycerzem”, słowo „urzędnik” nie odnosi 
się jednak do administracyjnych zadań bohaterów rozważań. „Urzędniczość” 
określa tu pewien stan świadomości i jako taka znajduje się na antypodach 
owej „rycerskości”. Między tymi dwoma biegunami, których wyznaczenie 
mówi też sporo o sposobie, w jaki postrzegali swoją rolę w życiu własnych 
narodów słowiańscy intelektualiści, mieści się nasza opowieść o nich.

Śledząc bowiem meandry odrodzeniowej świadomości i wyobraźni, 
na których ślady natrafi amy w listach, i próbując wyodrębnić pewne modele 
i matryce, w które układa się odrodzeniowy dyskurs epistolarny, nie możemy 
pominąć obecnych w listach sygnałów samoświadomości słowiańskich dzia-
łaczy odrodzenia narodowego. Nie ulega wątpliwości, że niezbywalną częś-
cią kultury epistolarnej tego czasu są nieustanne próby określenia własnego 
statusu jako jednocześnie sług i przewodników narodu. Można właściwie 
zaryzykować twierdzenie, że ich samoświadomość, której wyrazem będą za-
prezentowane w tej części różne fi gury dyskursu epistolarnego, a więc pewne 
ustabilizowane zwyczaje retoryczne, rozpięta jest między dwoma stanami – 
stanem posługi i stanem przewodnictwa. Pośrodku zaś rozciąga się wachlarz 
różnorodnych strategii stylizacyjnych i autostylizacyjnych, których obecność 
w listach oddziałuje zarówno na ich autorów, jak i adresatów. A wszystko 
to funkcjonuje w myśl zasady, którą sformułował francuski noblista François 
Mauriac, kiedy pisał, że romantyczność „woli to, czego nie ma, od tego, 
co jest: oto grzech śmiertelny romantyzmu”183. Wypowiedź ta naprowadza 
nas również na inną jeszcze możliwą konsekwencję przeciwstawienia „urzęd-
niczości” i „rycerskości”, mianowicie na nieuchronną konfrontację dwóch 

182 Maria Janion ogłosiła wprawdzie „zmierzch paradygmatu romantycznego” w Polsce 
po 1989 roku, jej teza jednak nie wszędzie została przyjęta z takim samym entuzjazmem. Por. 
M. Janion, Zmierzch paradygmatu [w:] eadem, „Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś”, Warszawa 
1996, s. 9; T.  Walas, Zmierzch paradygmatu – i co dalej?, „Dekada Literacka” 2001, nr 5–6, 
s. 175–176.

183 Cyt. za: M. Piwińska, Złe wychowanie..., s. 6.
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wizerunków autorskich: publicznego i prywatnego. Innymi słowy – na kon-
frontację pewnego marzenia o sobie z nieustannie dochodzącą do głosu 
rzeczywistością.

Mamy więc do czynienia z prawdziwymi, jak to określiły Maria Janion 
i Maria Żmigrodzka, „bohaterami egzystencji”. Badaczki twierdziły przy tym, 
że romantyczna osobowość konstytuuje się wokół wielkiej idei184. Na uży-
tek naszych rozważań powinniśmy jednak nieco przeformułować tę opinię 
i skonstatować, iż mówić możemy też o osobowości odrodzeniowej, czyli 
nie w pełni romantycznej, jako że gros omawianych tu postaci reprezentuje 
typ oświeceniowej inteligencji. Z pewnością natrafi my w ich listach także 
na ową „myśl wielką”, która stanowi podstawę strategii stwarzania siebie. Nie 
jest nią jedynie – jak przyszło o tym pisać w poprzedniej części pracy – idea 
wszechsłowiańskiej wspólnoty, wyłoniona w natłoku obcych żywiołów, ale 
również, interesujące nas w tej chwili najbardziej, realne poczucie wspólnoty 
słowiańskich intelektualistów.

Prawo obywatelstwa myśli o istnieniu takiej realnej wspólnoty nadaje po-
wtarzalność pewnych motywów w listach różnych autorów, co skłania z kolei 
do refl eksji na temat wspólnotowości doświadczeń, wspólnego sposobu po-
strzegania świata czy też postrzegania samych siebie jako wspólnoty. Wspól-
notę tę, podobnie jak przestrzeń, będącą tematem naszych rozważań w po-
przedniej części książki, moglibyśmy paradoksalnie nazwać realną „wspólnotą 
wyobrażoną”. Podążając więc tropem ustaleń Benedicta Andersona, wypada 
podkreślić, że dla niniejszej analizy cenny jest przede wszystkim antropolo-
giczny charakter jego rozprawy; fakt, iż ujmuje on nacjonalizm (i wpisaną 
weń wspólnotowość) w nierozerwalnym związku ze zjawiskami kulturowy-
mi. Nie chodzi zatem o mechaniczne przejęcie jego modelu, ale o – wspartą 
Andersonowskim aparatem pojęciowym – inspirację płynącą z takiego ujęcia 
wspólnotowości, jakie proponuje185. Ujęcia, które zakłada pewną metaforycz-
ność opisywanych zjawisk, traktując je jako swego rodzaju akt pars pro toto. 
Poczucie wspólnoty istniejące w całym narodzie jest bowiem, jego zdaniem, 
w pewien sposób skonstruowane, stworzone na podstawie więzi istniejących 
w stosunkowo niewielkiej grupie. Stanowi ona swoisty model, który anty-
cypuje wspólnotę większą, „działającą” na dokładnie tej samej zasadzie. Czy 
też inaczej: siłą napędową owego małego modelu jest wpisane weń wyobra-

184 M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i egzystencja. Fragmenty niedokończonego dzieła, 
Gdańsk 2004, s. 27.

185 W tym miejscu należałoby wspomnieć, że rozważając sytuację odradzających się narodów 
słowiańskich w ramach monarchii habsburskiej, Maria Bobrownicka w swojej książce Pogranicza 
w centrum Europy posługuje się pojęciem „Kulturnation” w odniesieniu właśnie do pozornej czy 
też faktycznej wspólnotowości owych państw w ramach monarchii. Badaczka nie odwołuje się 
do książki B.  Andersona, nie sposób jednak nie zauważyć analogii w podkreślaniu kreacyjnej 
genezy wspólnoty narodowej. Zob. M. Bobrownicka, Pogranicza..., s. 78.
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żenie o wspólnocie większej, która pod pewnymi względami może rozrastać 
się w nieskończoność. Wspólnota słowiańskich intelektualistów, zasadzająca 
się na wzajemnej korespondencji poszczególnych członków tej intelektualnej 
społeczności, pielęgnuje w sobie myśl o tym, że przynależą do niej wszyscy 
wykształceni, narodowo uświadomieni Słowianie. Wspólnota może się jed-
nak w dalszej perspektywie rozrastać i ogarniać sobą kolejno na przykład 
europejskich działaczy narodowych, wszystkich patriotów czy też ostatecznie 
wszystkich wykształconych ludzi świata. Wspólnota słowiańskich intelektu-
alistów, której realne istnienie potwierdza korespondencja, zdaje się stanowić 
punkt odniesienia wszelkich przedstawianych w tym rozdziale strategii auto-
identyfi kacji. Oznacza to, że wspólnotowość jest swoistym Gadamerowskim 
przed-sądem każdej mniej lub bardziej bezpośredniej wypowiedzi na ten 
temat. Każde zaś z prezentowanych tutaj zjawisk autostylizacyjnych, trakto-
wanych przez nas jako kolejne próby swoistej autodefi nicji, a więc kolejne 
strategie wyobrażania siebie i wyobrażania wspólnoty słowiańskich intelek-
tualistów, pełni funkcję spójni łączącej tę wspólnotę, spójni, która „spraw-
dzona” na poziomie modelu, ma swoje zastosowanie również na poziomie 
jego poszczególnych realizacji. Rezultatem wszystkich zabiegów powinien 
być pewien obraz „słowiańskiego patrioty”, wizerunek niekoniecznie spójny, 
bo w wielu miejscach złożony z mniej lub bardziej udanie scalonych frag-
mentów. Dalsze rozdziały są próbą „wypreparowania” tych miejsc korespon-
dencji, w których jej autorzy uzupełniają kolejne szczegóły obrazu samych 
siebie, a zatem implicytnie opowiadają o wspólnocie, z którą się identyfi kują.





Rozdział pierwszy

OD WYODRĘBNIENIA DO WYOBCOWANIA

Swoisty portret zbiorowy słowiańskich intelektualistów jest wizerunkiem 
wielowarstwowym i złożonym. Każdy wyodrębniony fragment drugiej części 
tej książki oznacza zatem kolejną składową portretu. Binarna opozycja wy-
stępująca w tytule rozdziału ma za zadanie o tyle ułatwić rozważania na temat 
swoistej autoidentyfi kacji luminarzy odrodzenia narodowego, o ile umożliwi 
nam określenie, jaki styl obecności w świecie był im właściwy. Zajmiemy 
się więc momentem wyodrębnienia siebie jako międzynarodowej wspólnoty, 
wspólnoty – jak to już ustaliliśmy – realnej, a zarazem wyobrażonej. Intere-
sująca jest przy tym – charakteryzująca epistolografów – pełna świadomość 
owego wyodrębnienia oraz jego różne oblicza. Zasadą operacji wyodrębnie-
nia siebie z większej całości jest przekonanie słowiańskich intelektualistów 
o tym, że są oni najbardziej wykształconą częścią budzącego się do życia na-
rodu (narodów), a zarazem społecznością obarczoną najtrudniejszym zada-
niem, misją równie nobilitującą, co niszczącą i jawiącą się jako rodzaj klątwy. 
Nie ulega wątpliwości, że próba określenia własnego jestestwa, swojego miej-
sca we wszechświecie, czyli pewna społeczna i kulturowa autoidentyfi kacja, 
dokonuje się i jest możliwa do zaobserwowania nie tylko w listach. Jej roz-
proszone, mniej lub bardziej wyraźne ślady odnajdujemy również w dziełach 
literackich i publicystyce przywoływanych tu autorów. Listy jednak stanowią 
o tyle dogodny materiał badawczy, że pozwalają śledzić nieustanną konfron-
tację pomiędzy wybranym wzorcem postawy wobec świata a wciąż powraca-
jącą niemożnością jego pełnej inkorporacji do własnego życia.

Zaproponowane w tytule zestawienie – wyodrębnienia i wyobcowania – 
ma reprezentować dwa przeciwległe bieguny świadomości odrodzeniowej. 
Owa dwubiegunowość oznacza wszak nie tyle radykalne przeciwstawienie, 
ile raczej odległość dzielącą dwa stany świadomości, z których jeden jest 
konsekwencją drugiego. Innymi słowy – w modelowej odrodzeniowej bio-
grafi i, w toku stwarzania obrazu samego siebie, mamy do czynienia z nie-
zbywalnym procesem przejścia od punktu początkowego, naznaczonego 
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euforią wyodrębnienia, do punktu końcowego – oznaczającego dramat 
wyobcowania.

Przyjrzyjmy się najpierw pierwszemu momentowi – potrzebie wyod-
rębnienia. W liście Michala Miloslava Hodžy do Ľudovíta Štúra z września 
1842 roku odnajdujemy taki oto fragment:

Przede wszystkim moje ucałowania serdeczne i życzenia na cały rok namiestnictwa 
Twojego. Bardzo nas to cieszy, że zostałeś namiestnikiem przez p. Palkoviča mia-
nowanym. W przezorności Twej pokładamy nadzieję i ufamy, że żadnej nie dasz 
okazji nieprzyjaciołom naszym, by na Cię poskarżyć się mogli; a wiedz, że oszczę-
dzać Ciebie nie będą. Lecz nie bój się! Ty i Słowacja to jedno; jeśli nie Ciebie, to jej 
obawiać się będą i nie odważą się niesprawiedliwie Cię oskarżać. Niech Bóg Cię 
wspiera! Nasze prośby i modlitwy za Ciebie są z Tobą (LĽŠ IV, s. 79).

Natrafi amy tu na pewne znamienne zjawisko. Zanim jednak przyjrzy-
my mu się bliżej, warto na użytek dalszych wywodów naświetlić kontekst, 
do którego odnoszą się opisywane w powyższym fragmencie stwierdzenia. 
Dotyczą one wydarzeń roku 1841, kiedy to Juraj Palkovič, kierownik Za-
kładu Języka i Literatury Czesko-Słowackiej, mianował Štúra swoim na-
stępcą na tym stanowisku. Jak podaje Daniel Rapant, odbyło się to nie bez 
zbiorowego poparcia funkcjonujących wokół tej instytucji patriotów, którzy 
wskazali na Štúra jako na swojego przywódcę186. Ten realny gest wyboru, 
opowiedzenia się za człowiekiem, którego uznano za godnego powierzonej 
mu funkcji, nabiera w liście znaczenia symbolicznego. Rolą Štúra jest bo-
wiem nie tylko pełnienie funkcji publicznej. Ma on, jak czytamy w liście, 
roztoczyć opiekę nad całą Słowacją. Opieka ta ma również pewien aspekt 
reprezentacyjny. Wybrana osoba zostaje obdarzona ogromnym zaufaniem, 
które wynika z przekonania, że nie da ona nieprzyjaciołom żadnych po-
wodów do publicznego znieważenia swego imienia, pełnić więc będzie 
swoje obowiązki godnie, pamiętając, iż od tej chwili jej postępowanie jest 
równoznaczne z wyrażaniem stanowiska całego narodu. Oznacza to, iż jed-
nostka ta przestaje być panem swojego losu i że los ten jest już na zawsze 
„zrośnięty” z losem narodu („Ty i Słowacja to jedno”). Ogromna odpo-
wiedzialność zadania łączy się jednak również z niezwykłą nobilitacją jego 
wykonawcy. I to zestawienie, ze szczególnym wskazaniem na jego drugą 
część, która jest w stanie zrekompensować każdą, największą nawet presję 
odpowiedzialności, wypada uznać za swoisty fetysz romantycznej osobowo-
ści czy też – jak w naszym przypadku – osobowości odrodzeniowej. Wyeks-
ponowana pozycja Štúra oznacza bowiem, iż wprawdzie narażony zostanie 
na wyjątkowo brutalne ataki ze strony wrogów narodu słowackiego (mowa 

186 Por. D.  Rapant, Slovenský prestolný prosbopis z roku 1842 I, Liptovský Mikuláš 1943, 
s. 90–91.
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tu przede wszystkim o Węgrach), ale poczynania owych nieprzyjaciół będą 
w jakimś stopniu hamowane, gdyż „zatrwoży” ich uosobiony autorytet na-
rodu, na którego przedstawiciela został Štúr pasowany („jeśli nie Ciebie, 
to jej obawiać się będą i nie odważą się niesprawiedliwie Cię oskarżać”). Tak 
przynajmniej prognozował, a raczej – ze względu na patetyczny ton listu – 
prorokował Hodža w roku 1842. Sam Štúr miał nieco bardziej dramatyczne 
wyobrażenie o swojej roli w całej odrodzeniowej odysei. Dwa lata wcześniej, 
w listopadzie 1840 roku, pisał do Josefa Roštlapila:

Madziarzy i odszczepieńcy wzburzyli się przeciwko mojemu przybyciu na tutej-
szą parafi ę, wiedząc, że mam zamiar wzmocnić jej pozycję. Nie szczędzą obietnic 
i gróźb, pieniędzy i żądań, by zakład nasz zniszczyć, a mnie w jakiś sposób usunąć. 
(...) Bardzo się mylą, myśląc, że mnie pochlebstwami albo groźbami od przedsię-
wzięcia mojego i świętego obowiązku odwiodą (LĽŠ IV, s. 19).

List ten był już cytowany w rozdziale poprzednim, w kontekście kreowa-
nia istotnego w dyskursie tożsamościowym obrazu wroga. Teraz interesuje 
on nas ze względu na perspektywę, z której został napisany, a konkretniej 
z powodu absolutyzmu prezentowanych w nim stwierdzeń. We fragmen-
cie czytamy bowiem, że nieprzyjaciele zaktywizowali się najbardziej właśnie 
w tej chwili, w której w Bratysławie działać zaczął Štúr, kierowani przeświad-
czeniem, iż to właśnie jego działania mogą wzmocnić powstałą w stolicy 
Katedrę Języka i Literatury Czesko-Słowackiej, która zdawała się cierniem 
w oku Węgrów („Madziarzy i odszczepieńcy wzburzyli się przeciwko mo-
jemu przybyciu na tutejszą parafi ę, wiedząc, że mam zamiar wzmocnić jej 
pozycję”). W myśl słów autora listu wrogowie wytoczyli przeciwko niemu 
najcięższą broń, łącząc na przemian groźby i obietnice („że mnie pochleb-
stwami albo groźbami od przedsięwzięcia mojego i świętego obowiązku od-
wiodą”), w przekonaniu, że to właśnie on jest największym niebezpieczeń-
stwem dla „węgierskości”. Nie istnieją jednak takie groźby ani nie ma takich 
obietnic, które mogłyby autora listu odwieść od spełniania jego świętego 
obowiązku. Mamy zatem do czynienia z niezwykle egocentryczną perspekty-
wą. Nie dość, że Štúr jawi się tu jako czołowa postać walki z madziaryzacją, 
to jeszcze walka ta odbywa się w samym intelektualnym centrum rodzącej 
się do życia Słowacji. Egocentryzm jest więc niejako podwójny. Powróćmy 
jeszcze na chwilę do fragmentu listu Michala Miloslava Hodžy. Nuta patosu 
czytelna w jego apostrofi e do przyjaciela i mentora, ale również ofi cjalny ton 
początku listu przywodzą na myśl scenę pasowania na rycerza, a może nawet 
władcę, zważywszy, że Štúr ma być teraz prawdziwym „głosem Słowacji”. 
Ta banalna na pozór metafora ma wszak swoje fundamentalne konsekwen-
cje w postaci utożsamienia jednego człowieka z całym narodem. Jest ona 
niewątpliwie komplementem i wypływa zapewne z przekonania autora listu 
o wyjątkowej charyzmie „namiestnika Słowacji”, jego niezwykłej godności. 
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Ale nie koniec na tym. Interesujący jest również prezentowany we fragmen-
cie listu Hodžy swoisty rozkład akcentów w myśleniu o pracy na niwie na-
rodowej. Štúr został tak bardzo wyeksponowany, że naród – będący przecież 
głównym obiektem troski odrodzeniowych budzicieli – zdaje się ustępować 
pola postaci samego budziciela. To on i jego działania znajdują się na pierw-
szym planie. Štúr, w myśl słów autora listu wybrany i namaszczony, nawet 
nie tyle reprezentuje Słowację, ile niejako sam się nią staje. W podobnym 
tonie, w tym samym 1842 roku, zwracał się do niego jego oddany uczeń 
Samo Bohdan Hroboň. We fragmencie jego listu czytamy:

Nadzieja niebiańska, na przekór złemu losowi, jak ta zorza mi wieczna rozbłyskuje 
i rozpacz przegania. I dlatego, Ludevicie, bohaterski Słowacji synu, bądź pewien, 
że od tej chwili polegać na mnie możesz! (LĽŠ IV, s. 81).

Nie ulega wątpliwości, że podkreślanie zasług Ľudovíta Štúra dla dziewiętna-
stowiecznego słowackiego ruchu odrodzeniowego należy do slawistycznych 
komunałów badawczych. Reprezentatywność jego postaci pozwala jednak 
na potraktowanie zjawisk odnajdywanych na kartach pisanych przez niego 
i do niego listów jako prawdziwie modelowych. W wypowiedziach bowiem 
innych luminarzy odrodzenia narodowego, których listy zostały wybrane 
ze względu na obecność w nich różnorodnych refl eksji poświęconych relacji 
jednostka–naród, co rusz natrafi amy na symptomy owej wyodrębniającej, 
egocentrycznej postawy. Miejscami tęsknota za wyodrębnieniem, koniecz-
ność wyodrębnienia pod jakimkolwiek względem, wydaje się warunkiem 
sine qua non rozpoczęcia pracy na niwie narodowej. Może być też jej ze-
wnętrznym symptomem i jednocześnie potwierdzeniem. W tym kontekście 
natrafi amy na niezwykle ciekawy fragment listu słowackiego poety Andreja 
Sládkoviča do przyjaciela – poety, pisarza i publicysty – Viliama Paulinego-
-Tótha z lutego 1869 roku:

Jeśli chcesz i Pan trochę pomóc, dziękuję i za to, ale Macierz to nie jest instytucja 
dobroczynna, lecz bastion rozwoju i walki narodu. Naród wywyższył mnie – nawet 
jeśli przypadkiem tylko – jako wybranego poetę i artystę swego. Jeśli naród poma-
ga swojemu wybrańcowi, ofi arowując mu czy to cześć, czy pieniądze, chce przez 
to udowodnić światu, że mężów swoich docenić umie, i jeśli tak ich wywyższa, robi 
to w sposób niezwykły i niecodzienny. Ech, ale o tym Pan wiesz lepiej i bardziej 
niż ja to rozumiesz187.

Wspominana w liście pomoc to „zapomoga”, którą Sládkovič miał dostać 
w związku ze swoją trudną sytuacją materialną i długotrwałą chorobą. Poeta 
przyjął pomoc, ale z zastrzeżeniem, że jest to jednorazowe tego typu wsparcie 

187 Korešpondencia Andreja Sládkoviča, pripravil C. Kraus, Martin 1970, s. 345. Wszystkie 
cytaty z listów Sládkoviča pochodzą z tego właśnie wydania. Dalej listy te oznaczam skrótem KAS 
wraz z podaniem numeru strony.
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i że pieniądze te w przyszłości – jak czytamy we wstępie listu – powinny 
być przekazywane „studentom, wdowom i sierotom”. W udramatyzowanym 
fragmencie listu tak opisuje on scenę otrzymania wiadomości o wsparciu 
fi nansowym:

Jedno Ci wyznam – ad fi delem aurium – i w cztery oczy – bracie drogi, że kiedy mi 
to obwieścił Turzo, moja głowa opadła z powrotem na poduszki i z bólem rzekłem: 
dlaczego to przyjąłeś, Ludku? – Jak ja teraz wyglądam wobec studentów ubiegają-
cych się o stypendium, pośród wdów i sierot proszących o jałmużnę. Co na to po-
wie naród? (KAS, s. 345).

Poeta przyjmuje je jednak, gdyż „kto niewdzięczny jest za mały dar – powia-
dam – na większy nie zasłuży”. Ostatecznie decyzja Maticy o przyznaniu mu 
pieniędzy zostaje zinterpretowana jako zewnętrzny przejaw uznania zasług. 
Naród (w tym fragmencie – upersonifi kowany) wskazuje na swojego poe-
tę i artystę, wybiera go, wyznacza mu specjalne zadanie. To wskazanie jest 
równoznaczne z wyodrębnieniem, które oznacza prawdziwe namaszczenie, 
namaszczenie artysty i patrioty na przewodnika narodu. Naród jawi się więc 
jako najwyższy autorytet i sędzia („Co na to powie naród?”). Jako potęga, 
która jednak może istnieć jedynie w przedustawnej i niezbywalnej symbiozie 
z własnymi budzicielami. Tak pragmatyczny gest jak przekazanie pieniędzy 
ma zatem swoje ogromne znaczenie na płaszczyźnie symbolicznej. Ozna-
cza „przyznanie się” narodu do swojego intelektualisty, ofi cjalne wskazanie 
wszem i wobec („Jeśli naród pomaga swojemu wybrańcowi, ofi arowując mu 
czy to cześć, czy pieniądze, chce przez to udowodnić światu, że mężów swo-
ich docenić umie, i jeśli tak ich wywyższa, robi to w sposób niezwykły i nie-
codzienny”), iż ta właśnie osoba jest z nim tożsama i odpowiedzialna za jego 
rozwój i przyszłość. Niech potwierdzeniem tych wywodów będzie fragment 
protokołu z posiedzenia Macierzy Słowackiej z 13 stycznia 1869 roku, uza-
sadniający decyzję przekazania Sládkovičowi 150 złotych. We fragmencie 
protokołu czytamy:

Na wieść o smutnym położeniu naszego znamienitego poety A. Sládkoviča, cięż-
ką chorobą dotkniętego, o czym doniósł nam członek zarządu L. Turzo-Nosický, 
zarząd zdecydował, że z tych 300 zł ów robotnik na niwie narodu dziedzicznej za-
służony otrzyma 150 zł, a wsparcie to doręczone mu zostanie przez jego opiekuna 
p. F. Sasinka, jak również przez członków zarządu L. Turzo-Nosickiego i F. Blahę, 
wraz z serdecznymi życzeniami i że kolejne dla niego wsparcie zarząd przyszłemu 
walnemu zgromadzeniu zalecać będzie188.

W innym zaś liście, pisanym dużo wcześniej i pochodzącym z innej kore-
spondencji – pomiędzy Františkiem Palackim i Jánem Kollárem, czytamy:

188 „Letopis Matice slovenskej” VI. I. 71, cyt. za: KAS, s. 571, przypis 5.
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Šafařík nasz, na którego ja tu jak na mesjasza czekam, posłał nam cenne dwa teks-
ty do „Muzejnika” [gazeta wydawana przez Czeskie Muzeum Narodowe – przyp. 
A.H.] i do „Kroka” [czeskie czasopismo naukowe – przyp. A.H.], który w tym 
roku na powrót światło dzienne ujrzy. Kiedy i tego męża wśród nas mieć będziemy, 
głębszy i bliższy będzie związek między wszystkimi wykształconymi Słowianami 
rzeszy naszej (ČČM 1879, s. 479).

Mamy tutaj do czynienia z, podobnym jak w przypadku Štúra, zabiegiem 
absolutyzacji roli, jaką może odegrać w życiu narodu wybitna jednostka. Tu 
nie tyle zostaje ona utożsamiona z narodem – jak obserwowaliśmy to w cy-
towanym wyżej liście Hodžy – ile przyrównana do mesjasza, którego po-
jawienie się w cudowny sposób doprowadzi do umocnienia i zacieśnienia 
współpracy między wykształconymi Słowianami monarchii.

Pora zastanowić się nad możliwymi konsekwencjami stanu wyodrębnie-
nia, a więc konsekwencjami faktu bycia wybranym przez naród. Tu okazuje 
się, że nierozerwalnie związana jest z tym utrata własnej prywatności. Patriota 
nie należy już bowiem jedynie do siebie, staje się prawdziwym dobrem pub-
licznym. Interesujące refl eksje na ten temat odnajdujemy w liście Ľudovíta 
Štúra pisanym do Alžbety Ostrolúckiej. Zarówno list, jak i adresatka wyma-
gają paru słów komentarza. Po pierwsze, jest to list z puli tych, o których 
znawczyni problematyki Stefania Skwarczyńska pisała, że w rzeczywistości 
nie istnieją, mianowicie – listów nienapisanych189. Brzmi to może trochę 
paradoksalnie, ale list wysłany do Ostrolúckiej jest tak naprawdę jedynie 
konceptem listu, który prawdopodobnie – jak podaje wydawca Štúra Jozef 
Ambruš – nigdy nie został wysłany; „ułożono” go z zachowanych notatek 
Štúra190. Komentuje on w nim fakt odrzucenia przez siebie posady sekretarza 
w sądzie okręgowym w Bratysławie191. Interesujące są dla nas tutaj powody, 
dla których jego autor nie przyjął tak lukratywnej posady. Dowiadujemy się 
mianowicie, że:

Nie należę ja już bowiem jedynie do siebie samego ani nie do mojej, tak długo już 
niewidzianej, rodziny, która właśnie ze względu na nieszczęścia, jakie ją spotka-
ły, stała mi się tym droższa; istnieje bowiem oprócz tego jeszcze inna wspólnota, 
do której należę, i ta wspólnota ma prawo zawłaszczać moje działania i zachowanie. 
Owe ciche i wymowne słowa tej wspólnoty są również tym, co musiałem wziąć 
pod uwagę, nie chcąc zerwać łączności, która uczyniła mnie tym, kim jestem. Tej 
zyskanej, przez nikogo niedarowanej zdobyczy, która jest dla mnie wszystkim, nie 
mogłem i nie śmiałem zamknąć w jakiejś skrzyni, gdzie by z czasem spleśniała 
i straciła swoją ożywczą moc. W naszej działalności publicznej ostro z nami za-
grano: mam więc i to ostatnie, co nam zostało, zostawić w rękach losu? Co potem 

189 S. Skwarczyńska, Wokół teorii..., s. 179.
190 Por. LĽŠ II, s. 501 – komentarze do listu.
191 Ibidem, s. 476, przypis 10.
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będzie ze mną? I jeden kaprys, jeden nieznaczący przypadek może mnie jeszcze 
ograbić z tej nawet nieznaczącej rekompensaty, którą miałem za to dostać! – Od-
dalony od jakiejkolwiek marności, której zawsze nienawidziłem, zgodnie z prawem 
uznaję, że zrobiłem, co zrobiłem. To są moje argumenty przeciwko przyjęciu po-
sady. Jeśli są one niedostateczne, by usprawiedliwić u Ciebie, Pani, moje postępo-
wanie, to wierzę, że przynajmniej pozwolą polepszyć mój wizerunek w waszych 
oczach. I to jest moim pocieszeniem (LĽŠ II, s. 253).

Patriota zatem nie należy już do siebie samego, nie należy również 
do własnej rodziny, która była i pozostanie ważnym punktem jego we-
wnętrznej „geografi i serdecznej”192. Istnieje jednak wspólnota ważniejsza niż 
wszystko inne, a wspólnotą tą jest naród. Między nim a patriotą zdaje się 
istnieć bardzo silna, żywa więź, która nie powinna i nie może być zerwana. 
Przeciwnie – niczym biblijny talent powinna być umacniana i pomnażana. 
By ją podtrzymać, potrzebny jest pewien rodzaj posłuszeństwa, które patrio-
ta powinien okazać. Mowa tu o posłuszeństwie swoistym, gdyż – jak czyta-
my w liście – o swoich „pragnieniach”, które koniecznie należy zaspokoić, 
naród „mówi szeptem” („Owe ciche i wymowne słowa tej wspólnoty są rów-
nież tym, co musiałem wziąć pod uwagę, nie chcąc zerwać łączności, która 
uczyniła mnie tym, kim jestem”). Owo wyrzeczenie się siebie dla narodu, 
a nawet pewien rodzaj ubezwłasnowolnienia przez naród są jednak wyraźnie 
rekompensowane. Tę rekompensatę stanowi władza, którą nad narodem ma 
jego budziciel. Dochodzimy więc do ciekawego paradoksu. Relacja między 
narodem (mówiąc „naród”, mamy tu oczywiście na myśli pewną abstrakcyj-
ną ideę) a jego budzicielem przybiera bowiem formę dialektycznej spójni. 
Naród zdaje się sprawować władzę symboliczną, wyznacza swojego przed-
stawiciela i przewodnika (czy też przedstawicieli i przewodników), wyraża 
swe pragnienia, skłania patriotów do rezygnacji z życia osobistego, a następ-
nie godzi się na wszelkie aspekty tego przewodnictwa. I ta właśnie władza 
płynąca z przewodnictwa jest rekompensatą, o której wspominałam wyżej. 
Zanim zajmiemy się kwestią zasięgu i obliczy władzy, warto zastanowić się 
nad jeszcze jedną kwestią, mianowicie nad powodem zaistnienia tej patrio-
tycznej spójni, nad pierwszą niejako przyczyną tak entuzjastycznej chęci an-
gażowania się budzicieli w ten nadrzędno-podrzędny dialektyczny „układ” 
z narodem. Odpowiedź z jednej strony wydaje się bardzo prosta. Możemy 
przecież wskazać na pewien klimat epoki, w którą wpisane były określone 
style zachowań, odnoszące się do szeroko pojętej amor patriae, o wszelkich 
innych sprawach związanych z romantyczną osobowością nie wspominając. 

192 Jest to termin słowackiego literaturoznawcy Stanislava Šmatláka, który odniósł go do waż-
nych dla świadomości narodowej Słowaków miejsc, takich jak Tatry, Hron, Wag czy Devín. Por. 
S. Šmatlák, 150 rokov slovenskej lyriky, Bratislava 1971, s. 37. Terminem tym posługuje się również 
Jacek Kolbuszewski. Por. idem, Symbolika Tatr w słowackiej poezji romantycznej, „Acta Universita-
tis Wratislaviensis” 1989, nr 977, s. 29–42.
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Każdy z poruszanych problemów byłby więc kolejną maską romantyzmu. 
Maską oznaczającą nie tyle zasłonę, za którą skrywa się prawdziwą tożsa-
mość, ile będącą swego rodzaju – jak pisał Gaston Bachelard – „zatrzymanym 
marzeniem”193. Z drugiej jednak strony możemy to zagadnienie nieco sprob-
lematyzować i pokusić się o uzupełnienie obrazu o jeden ważki fragment, 
na którego ślady natrafi amy w cytowanym już liście Štúra do Ostrolúckiej:

Każdy, kto wzniósł się nad życie codzienne, wiedziony jest życiowym posłannic-
twem, któremu jeśli zostaje wierny, żyje w zgodzie z sobą samym i nie czuje po-
trzeby wtapiania się w świat zewnętrzny. Tak jak to zawsze bywa, zgoda z sobą 
samym, ten pokój wewnętrzny jest głównym warunkiem szczęśliwego, a zwłasz-
cza aktywnego życia. No, ale jeśli człowiek odrzuci swoje powołanie, znajdzie się 
w konfl ikcie z sobą samym, to nie trzeba opisywać wszystkich konsekwencji tego 
stanu. Gdybym przyjął zaproponowane mi stanowisko po tych wszystkich star-
szych, nowszych i najnowszych rzeczach, które stały się moim udziałem, znalazł-
bym się w tym właśnie stanie, zdecydowałem się więc odrzucić tę ofertę, nawet jeśli 
była mi oferowana z najszlachetniejszych pobudek (LĽŠ II, s. 252–253).

Jak wynika ze słów autora, każdy, komu udało się wznieść ponad życie 
codzienne, ponad jego prozaiczność, ma szansę na podporządkowanie włas-
nego życia powołaniu. I to podporządkowanie, choć antycypuje pewne ogra-
niczenie wolności osobistej, jest gwarantem szczęśliwego życia. Przekonanie 
to wypływa z prostego rozumowania: ten, kto jest wierny swemu powołaniu, 
żyje w zgodzie z samym sobą, a ta wewnętrzna zgoda i harmonia są głównym 
warunkiem zarówno szczęśliwego, jak i aktywnego życia. Upoważnione jest 
zatem stwierdzenie, że ten, kto nie rozpozna i nie zrozumie własnego powo-
łania, a w konsekwencji odrzuci je, jest skazany na swoiste półżycie, pełne 
wewnętrznych sprzeczności, będące źródłem niewyrażalnego cierpienia. Nie 
ulega przy tym wątpliwości, że powołaniem każdego patrioty, a przynajmniej 
każdego, kto chce zasługiwać na to miano, jest praca na niwie narodowej. Je-
dynie ona, mimo konieczności ponoszenia wielu wyrzeczeń, może dać szczęś-
cie, ale nie tylko to – ona także nadaje życiu sens. Odkrycie i zrozumienie 
swojego powołania w relacjach z narodem oznacza również zdobycie wiedzy 
na temat tego, kim jest się naprawdę. Mamy tutaj do czynienia ze specyfi czną 
formą ubóstwienia narodu. Specyfi czną – bo nie chodzi jedynie o uczynie-
nie go obiektem sakralnym, obiektem czci. Zauważmy, iż w prezentowanym 
tu układzie naród, niczym starotestamentowy Jahwe powołujący Abrahama, 
Mojżesza, Jonasza i innych, jest też prawdziwym źródłem powołania patrio-
tów; powołania, od którego nie mogą uciec, jeśli chcą żyć pełnią życia. Po-
wołani do życia narodowego, dowiadują się, kim są naprawdę, a wiedza ta 
z kolei sprawia, że mogą dokonywać rzeczy niemożliwych. Wolno im także 

193 G. Bachelard, Le masque [w:] idem, Le droit de rêver, Paris 1970, s. 203–204, cyt. za: Style 
zachowań..., s. 319.



119Od wyodrębnienia do wyobcowania

rzeczy niemożliwych wymagać. Okazuje się bowiem, iż w imię narodu moż-
na od siebie i innych wymagać niemal wszystkiego. Jak podkreślały redaktor-
ki tomu Opowiedziany naród:

Myślenie w kategoriach narodowych, przyznające „narodowi” absolutny prymat 
jako wartości najwyższej i niepodważalnej, zaspokajało wręcz z jednej strony po-
trzebę należenia do wspólnoty, zintegrowanej zarówno czasowo, jak i przestrzennie 
(niedającej się zredukować do grupy interesu, orientacji politycznej czy społeczno-
ści przypisanej do danego czasu i miejsca), z drugiej strony było efektem celowego 
działania twórców, propagatorów i wyznawców ideologii narodowych194.

Owo nagminne „powoływanie się na naród” w listach słowiańskich bu-
dzicieli wielokrotnie służy celom propagandowym. Jest tak powszechne, 
że należy je uznać za jedną z niezbywalnych fi gur odrodzeniowego dyskur-
su epistolarnego. Ten efektowny chwyt patriotyczny ma jednak swoją cenę. 
W wielu listach, nierzadko wbrew intencjom autorów, przekształca się mia-
nowicie w prawdziwie wyświechtany frazes, używany po to, by podkreślić 
rolę własnej osoby w pracy na niwie narodowej, załagodzić spór lub wymusić 
przysługę. Znamienny jest w tym kontekście fragment listu Jozefa Hurbana, 
pisanego do Stanka Vraza 25 stycznia 1842 roku, wraz z którym słowacki 
działacz posłał słoweńskiemu (czy też – wypadałoby powiedzieć – iliryjskie-
mu) luminarzowi swój artykuł poświęcony narodowemu i literackiemu życiu 
Słowaków. Artykuł faktycznie ukazał się w pierwszym numerze czasopisma 
„Kolo” w 1842 roku i nosił tytuł Narodni i književni život Slovakah (Narodo-
we i literackie życie Słowaków)195. W liście czytamy:

Ja Ci z mojej strony, drogi i szanowny Panie Patrioto, dziękuję za zaufanie, które 
we mnie pokładasz; podajmy sobie ręce na znak wierności wzajemnemu przed-
sięwzięciu. Trwajmy niczym skały pośród naporu morskich fal. Ja przystaję na ja-
kikolwiek projekt służący Słowiaństwu, a ty możesz czegokolwiek, co z narodem 
związane – a co wykonać mógł będę – ode mnie zażądać – nawet o północy wszyst-
ko uczynić gotów jestem! (DČS, s. 18).

Podobnie zastrzega się Michal Hodža w liście z września 1842 roku adreso-
wanym do Ľudovíta Štúra, w którym odnajdujemy taki oto fragment:

Co się mnie tyczy, gotów jestem na wszystko, cokolwiek będę musiał zrobić. Trzeba 
będzie dwadzieścia razy do Wiednia – pojadę. Imię swoje pod pręgierz w intere-
sie publicznym dla dobra narodu postawić – postawię. Zrobić coś, co zachwieje 
moim, jakże wygodnym życiem pastora – zrobię. Ale cóż? Ofi aruj całego siebie, 
a Twoja ofi ara nie będzie ani przyjętą, ani uszanowaną, nie mówiąc już o tym, by 
została jakoś wykorzystana! (LĽŠ IV, s. 80).

194 I. Surynt, M. Zielińska, Między tożsamością narracyjną..., s. 15.
195 Zob. DČS, s. 17.
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Zastosowana przez Hodžę przesadnia ma za zadanie, jak się wydaje, uwy-
puklić miarę poświęcenia, do jakiego zdolny jest nadawca listu. Poświęcenie 
to jest niemal absolutne, gdyż ma w sobie wymiar zarówno materialny – au-
tor podkreśla, że gotów jest nawet dwadzieścia razy udać się do Wiednia, jak 
i bardziej duchowy – wystawienie własnego imienia pod publiczny pręgierz 
i poświęcenie wygodnego życia protestanckiego duchownego. Można zary-
zykować twierdzenie, że zastosowana w obu fragmentach hiperbola para-
doksalnie, ze względu na swoją „nachalność”, dewaluuje pojęcie, które miała 
uwznioślić. Z jeszcze radykalniejszym wymiarem tego zjawiska spotykamy 
się w korespondencji Jána Kollára i Františka Palackiego. Tę swoistą nieza-
mierzoną trywializację pojęcia narodu odnajdujemy bowiem w epistolarnych 
dyskusjach, przybierających niejednokrotnie postać kłótni, dotyczących roz-
prawy słowackiego poety zatytułowanej Rozpravy o jmenách, počátkách i sta-
rožitnostech národu slavského a jeho kmenů (Rozprawy o imionach, początkach 
i starożytnościach narodu słowiańskiego i jego plemion) oraz artykułów Kollára 
wysyłanych Palackiemu do „Czasopisma Czeskiego Muzeum”, które może-
my traktować jako przyczynki do samych Rozprav. W wiadomości z 15 listo-
pada 1826 roku odnajdujemy taką oto sugestię Kollára:

Nie mam wątpliwości, że paczkę onegdaj przez Pana Webera ode mnie przesłaną 
należycie przyjąłeś. Posłałem tam do Pańskiego czasopisma rozprawę o imionach 
Słowian, Sławian. Ale ponieważ temata to urodzajne i niewyczerpane, przyszły mi 
od tego czasu do głowy nowe, podług mnie dla naszej historii ważne, myśli na ten 
temat i za powinność swą uznałem posłać je Panu w załączonych tu dodatkach. 
Racz proszę rozprawie tej i dodatkom poświęcić kilka cichych, pracowitych chwil 
i wszystko pięknie do porządku doprowadzić. Uczynisz tym, Panie, przysługę i na-
rodowi, i przyjacielowi swojemu (LJK, s. 61).

Nieznane są dalsze losy tekstu, o którym pisze Kollár196. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że przynajmniej częściowo wszedł on później w skład wspomi-
nanych tutaj Rozprav. Słowackiemu poecie bardzo zależało na opublikowa-

196 Palacký w liście z 10 stycznia 1827 roku przyznaje się Kollárowi, że nie mógł opublikować 
jego artykułu ze względu na fakt, iż w tym samym numerze swoją rozprawę na niemal identyczny 
temat, wyciągając jednak zupełnie inne wnioski, zamieścił Josef Dobrovský. Palacký uznał, że nie-
rozsądne i naukowo niekorzystne byłoby umieszczanie w jednym numerze sądów tak od siebie 
odległych. Przywołajmy odpowiedni fragment listu: „Rozprawy o imionach Słowian w pierwszym 
tomie wydać nie mogłem, 1) ponieważ już wcześniej dostałem czeski artykuł na ten temat, który 
wyraża sądy przeciwne do Pańskich, od p. Dobrovskiego, które ze względu na samą wyjątkowość, 
gdyż czeskie były, do pierwszych tomów z radością włączyłem; dawać natomiast dwa teksty na ten 
sam temat, ale sobie przeczące, do jednego tomu przyzwoitym mi się nie zdało; 2) ponieważ Pana 
ostatnia przesyłka doszła za późno; 3) w końcu zaś i dlatego, że ja sam niezupełnie zgodzić się 
z Panem mogę i dlatego chciałbym dać Panu okazję, by po przeczytaniu artykułu p. Dobrovskiego 
słowa swe z tym większą ostrożnością i w oparciu o dowody mógł Pan formułować” (ČČM 1879, 
s. 387–388).
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niu tekstu w czasopiśmie, a własne odkrycia naukowe uważał za przełomowe 
w badaniach slawistycznych. Dziś wiadomo już, iż prace naukowe Kollára są 
zdecydowanie bardziej płodem entuzjastycznej wyobraźni, której cechą jest 
myślenie życzeniowe, niż precyzyjną analizą danych przeprowadzoną przez 
skrupulatnego naukowca. Palacký zresztą, przy ogromnym swoim zachwycie 
dla Córy Sławy, nie potrafi ł z równym entuzjazmem potraktować prac ba-
dawczych przyjaciela197. W liście z 1 października 1830 roku Palacký odnosi 
się do wydanych już Rozprav i krytykując je, sięga, by uchronić się przed 
gniewem Kollára, po tę samą narodową broń retoryczną. We fragmencie te-
goż listu czytamy:

Co się dalej zawartości rozprawy Pańskiej tyczy, o tym jeszcze sądy tu nierozstrzyg-
nięte, egzemplarze wszystkie nawet jeszcze nierozdane. Podziwiamy Pańską niezwy-
kłą uczoność i oczytanie w starej literaturze, aczkolwiek paradoksy Pana wszędzie 
są widoczne. Ja jeszcze dość czasu nie miałem, by należycie książkę tę przestudio-
wać, ale już jest to dla mnie jasne, że w głównych sądach się z Panem zgodzić nie 
mogę. Powody swoje i ja kiedyś publicznie ujawnię; teraz na zatrudnienie to czasu 
nie mam. Różne opinie nasze na temat starożytności słowiańskich serdecznej przy-
jaźni między nami przeszkodzić nie mogą; widzę, że i od koncepcji Šafaříka daleko 
Pan odszedł, a przecież jesteście dla siebie wiernymi przyjaciółmi. Wszak nam o nic 
innego nie chodzi jak tylko o prawdę, do której zmierzamy rozlicznymi ścieżkami; 
Pana i mój cel to dobro i sława narodu naszego miłego, któremuż i ja, i Pan wszyst-
kie siły życiowe i całe usiłowania swoje poświęcać chcemy (ČČM 1879, s. 369).

Podobnie wyraża się w innym liście, dotyczącym wszak tego samego sporu:

Zbyt nieznaczące to rzeczy, byśmy dla nich powinność swą wobec narodu i wobec 
literatury naszej porzucać mieli. Nie będę Wam niczego więcej zmieniał, jeśli tak 
zlecicie, nie mogę jednak czuć się związany i nie móc rozstrzygać, czy do naszego 
czasopisma w ogóle się nadaje, czy nie (ČČM 1879, s. 391).

Powróćmy do wspominanej wcześniej kwestii, a mianowicie do sprawy 
powołania słowiańskiego intelektualisty pierwszej połowy XIX wieku – po-
wołania, którego przyjęcie jest gwarancją życia spełnionego i szczęśliwego. 

197 Wystarczy w tym kontekście przywołać fragment listu Palackiego do Kollára z 28 września 
1826 roku, gdzie czytamy: „Od tego czasu, gdy pożegnałem się z Panem na Węgrzech, dotarło 
do mnie jedyne świadectwo szlachetnego życia Pana – Córa Sławy zawitała nam, ku naszej wielkiej 
radości. Głos jej brzmi wszędzie w Czechach, acz w sercach tylko najgorliwszych patriotów. Każdy 
bał się publicznie ją prezentować, bo otoczeni tu jesteśmy ludźmi nieszlachetnymi, którzy chcąc 
zasłużyć na więcej niż tych trzydzieści pieniążków, za które Judasz Chrystusa, a oni swoją ojczyznę 
zdradzają, o wszystkim, co się dzieje, nawet jeśli byłoby to najniewinniejsze, donoszą i zaufanie 
władzy ziemskiej wobec nas nadszarpnąć się starają. Pana Sława była dla nich upragniona, bo 
dawała im nadzieję, że im się ją [władzę ziemską – przyp. A.H.] dotąd zmylić udało. Tylko w do-
mach znana jest ona wszystkim Czechom kochającym swój naród, ci ważą ją sobie niczym skarb 
narodowy. Że dzięki niej ma Pan między naszymi poetami miejsce najpierwsze – nie jest to dla 
Pana zapewne tajemnicą” (ČČM 1879, s. 386).
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Zgodnie z przekonaniem wyrażonym w listach warunkiem odnalezienia 
własnej drogi życiowej, własnego przeznaczenia było w wypadku słowiań-
skich działaczy – posłużmy się poetyckim określeniem – wypełnienie swo-
jego życia narodem. Dokonuje się ono w słodko-gorzkim dialektycznym 
napięciu między niewolą a władzą, między pokorą a pychą. Ukorzony przed 
swym narodem luminarz jednocześnie bowiem zyskuje nad nim władzę. 
Było to poniekąd widoczne w owym subtelnym patriotycznym szantażu, 
którym w wyżej cytowanych fragmentach posługiwali się budziciele, by we 
własnym gronie zażegnać niesnaski, czy też podkreślić znaczenie własnej 
osoby w wielkim dziele odrodzenia narodu. Teraz chodzi jednak o władzę 
bardziej namacalną, bo nie tylko o oddziaływanie na swych współpatriotów, 
lecz również o możliwość kierowania losem narodu, a więc sposobność de-
cydowania o życiu tysięcy.

W tym aspekcie owo poczucie władzy jest niewątpliwie ukoronowaniem 
tego, co w niniejszym rozdziale nazwaliśmy wyodrębnieniem. Znamienna 
jest pod tym względem korespondencja poety i tłumacza, bliskiego współ-
pracownika Ľudovíta Štúra, Jána Francisciego, autora pierwszego wiersza 
opublikowanego po kodyfi kacji słowackiego języka literackiego198. Franci-
sci, po słynnym exodusie bratysławskich studentów do Lewoczy, pracował 
tam jako zastępca profesora w katedrze języka i literatury. Związany był też 
ze stowarzyszeniem młodzieży Jednota Levočská. Pełnił wobec jego człon-
ków funkcję nauczyciela i mentora. W liście do Hrobonia, który należał 
do jego najwierniejszych korespondentów, opisuje scenę z ostatniego w roku 
szkolnym spotkania towarzystwa, które odbyło się 15 czerwca 1845 roku. 
Ze względu na zamierzony dramatyzm, z jakim opisane zostało to zdarzenie, 
warto przytoczyć obszerniejszy fragment interesującego nas tutaj listu. Czy-
tamy w nim:

Moi junacy na spotkaniu pożegnalnym wszyscy płakali i z niepokojem na mnie 
spoglądali w obawie, czy aby za rok przyjadę. Ja im powiedziałem, żeby nadzieję 
pokładali w sobie i w tej mistycznej sile, co rządzi naszym losem, i żeby pewni 
byli, że ja na wieki przy nich zostanę, tu czy tam przez los rzucony. – „Moje słowo 
stanie się dla was prawem na wieki, a duch mój waszą duszą”. – Bo jeszcze nie 
powiedziałem, co będę robił za rok, z tej przyczyny, żeby mi tu wstrętów nie czy-
nili i żeby chłopcy, zostawieni na pozór samym sobie, nauczyli się myśleć samo-
dzielnie. To jest mankament tego naszego życia tutaj – straszna przedmiotowość. 
Jest tak, jak Maisna powiedziała Samozwańcowi, że Rosjanin nawet na to, by się 
poświęcił, ukazu potrzebuje. Jeśli mu rozkażesz, to i nasz chłopak wszystko zrobi, 
zwłaszcza jeśli to ja o coś proszę, ale sam od siebie rzadko. Na domiar wszystkiego 
to ja ich musiałem do tego nakłonić, żeby mnie poprosili, bym z nimi coś robił. 
Dla nich to jest oczywiste: on jest tutaj po to, żeby za nas myślał i dbał o nas, my 

198 Był to wiersz zatytułowany Svojim vrstovňíkom na pamjatku. Por. Slovník slovenských 
spisovateľov, red. V. Mikula a kolektív, Bratislava 2005, s. 161.
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będziemy robić, co nam każe, przecież on chce dobrze. Dla mnie to zaufanie jest 
słodkie, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że postęp od subiektywności 
zagubionej do silnej obiektywnej woli to i wielki sukces, i niedostatek życia na-
szego. Cóż, pomyśl nad tym, żebyśmy to jakoś naprawili, gdy już tam przyjadę. 
Gromada wprowadzonych zaleceń, tu i tam nawet bez potrzeby, z tych czy innych 
względów dobrze jednak służyła. Na rok więc tu przyjadę, a jeszcze podczas tych 
kilku dni będę się starał szlak ci przetrzeć. Wszędzie mi mówią, że mnie wszyscy 
w Lewoczy kochają, żebym tu został także na wakacje; a ja nic na to nie odpowia-
dam (LJF, s. 94).

Z tego obszernego fragmentu dowiadujemy się, że Francisci był prawdziwą 
osobistością w Lewoczy – władzom towarzystwa, jak również uczelnianym, 
bardzo zależało na jego dalszej pracy dydaktycznej i animatorskiej. Ze swo-
jego wyjątkowego położenia zdawał sobie też niewątpliwie sprawę. Świado-
mość własnego znaczenia interesuje nas tutaj najbardziej. Więź między ucz-
niami a ich nauczycielem przedstawiona w liście nie sprowadza się wyłącznie 
do relacji szkolnej. Nauczyciel (Francisci) jest zdecydowanie kimś więcej niż 
tylko przekazicielem wiedzy i wykształcenia. Zgodnie z wyrażonym przez 
niego samego przekonaniem jest prawdziwym mistrzem, nauczycielem życia 
i świata. Udramatyzowane fragmenty listu sugerują ponadto analogię z Je-
zusem, który żegnając się z uczniami, zapewnia, iż tak naprawdę pozostanie 
z nimi na zawsze. Interesujące jest także przekonanie autora listu, oscylu-
jące między zmartwieniem a nieskrywanym zadowoleniem, że uczniowie, 
pozbawieni jego obecności i przewodnictwa, są zagubieni, niezdolni do życia 
i pracy. „Jednotę”, z którą związany był Francisci, można potraktować jako 
swoisty model narodu – narodu, który należy kształcić, rozwijać, którym na-
leży kierować i który bez swych elit intelektualnych jest niezdolny do pełnej, 
a więc wypełnionej sensem, egzystencji. Podobna myśl pojawiła się zresztą 
w nieco późniejszym liście Francisciego, w którym relacjonuje on Hrobo-
niowi, jakie podjął kroki, by zreorganizować towarzystwo i „nawrócić” jego 
członków na właściwą drogę działań patriotycznych. W liście czytamy:

Ostatnio wydarzył się publicznie jeszcze jeden skandal, o którym nawet mi się 
nie śniło, to znaczy na fi zyce, w obecności Hlaváčka, chłopcy się nasi pobili – fuj! 
Wszystko to do tego mnie skłoniło, że przedwczoraj wieczorem zamiast zajęć fi lo-
logicznych przed wszystkimi zapowiedziałem, że przestanę dawać prywatne lekcje 
i mieszać się do ich pracy, póki swoim zachowaniem nie udowodnią, że obietnice 
i obowiązki spełniają, i póki sami dla siebie z całą surowością nie postanowią mo-
ralnie i po ludzku, a zwłaszcza z braćmi swoimi w miłości żyć, bo nie chcę, żeby 
za ich niedbałość i prostactwo obwiniano mnie, mnie, który chcę pilność i pra-
cowitość, i moralność, i człowieczeństwo krzewić. Kiedy już skończyłem tę moją 
fi lipikę, odszedłem, a oni wyglądali, jakby grom w nich uderzył, co między innymi 
było moim celem. Teraz zobaczę, co zrobią. Jeśli moje wykłady i moje nauki, i spra-
wy narodowe mocno na sercu im leżą, to zrobi to na nich wielkie wrażenie. Ale 
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na tym nie można poprzestać, tym usilniej zadziałać musimy. Ja wszystko odrzu-
ciłem, aby nas pustka naszego życia, jaka jest w nas, tym bardziej w górę wyniosła. 
Nie możemy się zatrzymać, dlatego prywatnie, przez zaufanych ludzi, będę pilnie 
pracował, by wszystko naprawić. W taki właśnie nieoczekiwany sposób chcę ich 
opieszałą myślą wstrząsnąć (...) (LJF, s. 102).

Naród jest więc jak gromada dzieci, którą powinno się wychować, którą moż-
na strofować i dyscyplinować, której należy dawać przykład, ale i którą łatwo 
zdemoralizować. Należy go zatem bardzo uważnie i ostrożnie edukować, for-
mować jego tożsamość stopniowo, szyć projekty na jego miarę. W tym kon-
tekście na uwagę zasługuje korespondencja Šafárika, Kollára i Palackiego. 
Przyjrzyjmy się kilku wybranym fragmentom. W poprzedniej części pracy 
była już mowa o tym, że przygotowywane wraz z Kollárem i Benediktim 
wydanie Národných zpiewanek stało się dla Šafárika powodem snucia posęp-
nych refl eksji. Charakterystyczna była tu troska autora Starożytności słowiań-
skich, by wszelkie trafi ające do rąk szerszego odbiorcy płody intelektualne 
były starannie przemyślane i nie wprowadzały chaosu wśród niewykształco-
nej części społeczeństwa. Jednocześnie – jak pamiętamy z cytowanego w po-
przedniej części książki listu – bał się on urazić duchowieństwo, które pisało 
i mówiło językiem tak zwanej Biblii Kralickiej, będącej podstawą jedności 
językowej Czechów i słowackich protestantów. Šafárik obawiał się również, 
iż nieprzemyślane ingerowanie w język będzie jedynie zachętą dla fanatyków 
w stylu Bernoláka, który zasłynął w historii jako pierwszy kodyfi kator języka 
słowackiego opierającego się na dialektach zachodniosłowackich, do nowych 
eksperymentów na języku. Eksperymentów, które dotkną najbardziej nie-
wykształconej warstwy społeczeństwa. Šafárik uważał, że Národné zpiewanky 
ze względu na ich archaiczny styl mogą być niezrozumiałe i tym samym przy-
czynią się do wywołania swoistego zamętu. W konsekwencji przeszkodzą 
w pogłębianiu się świadomości narodowej, której głównym komponentem 
dla Šafárika, jako rasowego romantyka, był oczywiście język. W podobny 
sposób konieczność szczególnej dbałości o język motywował Palacký w liście 
z 17 listopada 1829 roku. Pisał do Kollára:

Że mi Pan zwrócił uwagę, bym w sonetach zostawił „mlucenlivy”, „vluk”, „pruvni” 
itd., nierad to widzę, dlatego że to nowy zwyczaj stanowi, który nieprzyjaciele 
nasi znów na naszą szkodę obrócą. Życzyłbym sobie, by gwałtowne reakcje na na-
sze nowości językowe, które już ucichły, nie były na nowo wzniecane; nie znając 
naszej sytuacji, nie wiesz Pan, jak szkodliwe są dla nas i jak bardzo wszystkich 
swoich i Pana przyjaciół, którzy zdanie moje podzielają, proszę, aby Pan tę reformę 
wstrzymał i poczekał na czasy życzliwsze od tych, w których żyjemy. Pokaże Pan też 
i własną szlachetność, i patriotyzm, gdy zaprzestaniesz Pan głoszenia prawd swoich, 
przeciwnych obyczajom narodu popędliwego, z których pożytek mniejszy jest niż 
szkoda przez nie wyrządzona. My teraz o to zabiegamy, by chęć do czytania książek 
czeskosłowackich w swoim narodzie wzniecić, co nigdy nie będzie możliwe, jeśli 
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kolejne nowości wprowadzać będziemy, ponieważ lud nasz ich nienawidzi; wszyscy 
pisarze tutejsi, z wyjątkiem pana Hanki, Svobody i Lindy, pilnie się strzegą wszyst-
kiego, co by urazić naszych czytelników mogło (ČČM 1879, s. 393–394).

Fragment ten dotyczy zastrzeżeń Palackiego wobec licznych zabiegów wokali-
zacyjnych, których dopuszczał się Kollár w Córze Sławy dla osiągnięcia efektu 
większej melodyjności i dźwięczności czeszczyzny. Palacký (a wraz z nim rów-
nież Šafárik) uważał, że tego typu neologizmy językowe są szkodliwe społecz-
nie i mało powabne estetycznie199. Nieczęsty zaś dla niego emocjonalny ton, 
z jakim o tym pisał, czy też – jak w przypadku Šafárika – sugestywny obraz 
ewentualnej katastrofy narodowej, której źródłem może być jeden jedyny 
śpiewnik, podkreślają, z jaką powagą traktowano szeroko pojęte „kształcenie” 
narodu. Widać także wyraźnie, jak bardzo w ową troskę o naród wpisane 
było przekonanie, że nawet najmniej znaczące działania animatorów kultury 
mogą mieć dla rozwoju tegoż narodu niebagatelne znaczenie. Troska wyraź-
nie współgra tutaj z poczuciem władzy. To pełne egzaltacji zaangażowanie 
w sprawy narodowe funkcjonuje w układzie binarnym – rozbija się na miłość 
do narodu i swoiste ukochanie własnej roli w jego rozwoju. Tej specyfi cznej 
patriotycznej schizofrenii, która wydaje się znamienna dla romantycznej świa-
domości, towarzyszy pewne przesunięcie, stanowiące oś niniejszych rozważań. 
Chodzi mianowicie o transgresję dokonującą się w chwili przejścia od wyod-
rębnienia, którego ukoronowaniem jest owa przepełniona poczuciem władzy 
miłość do narodu, ku wyobcowaniu, które staje się ceną, jaką płaci się za by-
cie jego ideowym fundamentem. To wyobcowanie jest pewnym momentem 
świadomości, fazą podróży, której punktem wyjścia stało się poczucie wyod-
rębnienia. Nie przypadkiem też przejście od wyodrębnienia do wyobcowania 
śledzimy, rozważając kwestię panowania nad narodem. Można zaryzykować 
twierdzenie, że będąc ukoronowaniem wyodrębnienia, jest ono również jedną 
z głównych przyczyn wyobcowania. Dzieje się tak, gdy jego nadmiar skupi się 
w rękach jednego człowieka. Modelowym przykładem tego zjawiska jest nie-
wątpliwie sytuacja słowackiego odrodzenia narodowego, w którym do funk-
cji głównego animatora życia intelektualnego i uczuciowego pretendował 

199 Przypomnijmy raz jeszcze cytowany już fragment listu Palackiego, w którym winą za owo 
nadmierne wokalizowanie w Córze Sławy obarcza się Węgrów, kpiących z charakterystycznych dla 
języka czeskiego i słowackiego zbitek spółgłoskowych, co skłoniło Kollára do językowych ekspery-
mentów. We fragmencie listu czytamy: „Co się zaś Pańskiego wokalizowania tyczy, to stwierdzam, 
że nie jest ono przeciwne analogii, wystarczy spojrzeć na »črný«, »černý«, »dlh«, »dluh«, »chrpa«, 
»charpa« itd. Wiem też, że Cię do niego skłoniły uśmieszki Węgrów nad »strč prst« itd. Ale skoro 
i przodkowie nasi oszczędni w tym byli, to i my, idąc ich śladem, dalej byśmy zaszli. (...) Przyja-
cielu, gdybyś, jak my, czeskiej opery zwykł słuchać, z pewnością byś się przekonał do brzmienia 
czeszczyzny. Tutaj i nieprzyjaciele nasi – a bardziej jadowitych niż w Pradze nie ma nigdzie indziej 
– przynajmniej pod względem śpiewności i melodyjności pierwszeństwo jej przed niemczyzną 
dają” (ČČM 1879, s. 477).
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Ľudovít Štúr. Fakt ten znalazł odbicie w nomenklaturze obowiązującej w sło-
wackim literaturoznawstwie, w którym natrafi amy na określenia „štúrovci” 
(„szturowcy”) lub „škola štúrová” (szkoła Štúra)200. Zwracał na to uwagę także 
Jacek Kolbuszewski, pisząc o modelach liryki romantycznej słowackiego od-
rodzenia narodowego i wskazując na fakt, iż to właśnie normatywne postulaty 
Štúra stały się zaczynem rozróżnienia subiektywnego i intersubiektywnego 
modelu romantycznej liryki słowackiej201. I tak jak przykład roli Ľudovíta 
Štúra stanowi tu prawdziwe exemplum, tak znamienna jest też krytyka prze-
prowadzona przez jego niegdysiejszego ucznia i przyjaciela Jána Francisciego. 
W tym kontekście na uwagę zasługuje fragment listu wysłanego na przełomie 
lutego i marca 1847 roku:

Dotychczas to Pan byłeś totum fac, a cała reszta zerem – jest to więc całkiem na-
turalne, że wszyscy poczuli się niepotrzebni i na Pana totum się zdali, rozumie się 
ze szkodą dla czasopisma i wszystkich czytelników, bo to już musi Pan przyznać 
po doświadczeniach swoich, że sam wszystkiego prowadzić nie może. (...) Wspo-
mnianą wolność musi Pan przede wszystkim dać swoim pomocnikom, którzy 
w redakcji pomagają. Nie miałem wprawdzie okazji do Pańskich arkanów wydaw-
niczych, argusowym okiem strzeżonych, zajrzeć, ale chodzi o to, że oni największą 
ofi arę dla dobra publicznego na Słowacji ponieśli; dlatego tak bardzo ich cenię – 
dla ich wielkiego samozaparcia, bo dla dobra publicznego oddali się w ślepą i nie-
samodzielną podległość wobec Pana. (...) Pana pomocnicy powinni, według mnie, 
stać obok Pana, a nie głęboko pod Panem. Proszę wyznaczyć każdemu konkretne 
pole działania i dać wolność samodzielnego poruszania się po nim, ograniczoną 
odpowiedzialnością przed Panem, by każdy z nich mógł być kapłanem przy ołtarzu 
Ojczyzny, a nie niewolnikiem swojej posady. (...) Niech Pan także nagradza innych 
za wykonaną pracę, co daje słodkie poczucie spełnienia swojego obowiązku; proszę 
się tak nie bać o swoją pozycję, której nikt Panu nie odbierze, bo nie jest w stanie 
(LJF, s. 185–186).

List Francisciego w całości został poświęcony potrzebie reformy czasopis-
ma „Slovenské národné noviny” („Słowacka Gazeta Narodowa”) i znamie-
nitego doń dodatku, jakim był „Orol” („Orzeł”). Przedmiotem krytyki była 
przede wszystkim zbytnia ekspansywność Štúra jako redaktora naczelnego. 
Wydaje się jednak, że uwagi Francisciego można odnieść do całości dzia-
łań kulturowych głównego animatora słowackiego odrodzenia narodowego. 

200 Jak pamiętamy, określenie „szkoła”, odnoszące się do pokolenia szturowców, pojawia się 
po raz pierwszy w obszernym eseju Hurbana zatytułowanym Slovensko a jeho život literárny, uka-
zującym się w czasopiśmie „Slovenské pohľady” w latach czterdziestych. Występuje ono również 
w pierwszej biografi i Štúra autorstwa Hurbana: Ľudovít Štúr – Rozpomienky, Bratislava 1958. 
Określeniem „škola štúrová” posłużył się Jaroslav Vlček w pierwszej, pochodzącej z 1890 roku, 
syntezie literatury słowackiej – Dejiny slovenskej literatury.

201 Por. J. Kolbuszewski, Modele estetyczne liryki słowackiej czasu przełomów, Wrocław 1975, 
s. 25–32.
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Najwyraźniej widać to w apelu, by pozwolił on również innym stać się ka-
płanami służącymi przy ołtarzu ojczyzny i by nie odbierał reformatorskich 
postulatów jako swoistej próby detronizacji, odebrania czy też ograniczenia 
władzy. Jest to więc de facto apel o zwrócenie innym członkom patriotycznej 
społeczności godności luminarzy odrodzenia, apel o zespołowość działań, 
większą demokratyzację życia narodowego, krytyka autorytarnych działań 
Štúra i ostrzeżenie, że absolutyzm jego władzy paradoksalnie wyobcowuje 
go ze społeczności „walczących”. Jeszcze dosadniej Francisci ujął to w liście 
pisanym do Hrobonia. Tu czytamy bowiem, iż rzecz w tym, by „narodowy 
pomazaniec nie był niewolnikiem jednej osoby, ale kapłanem przy ołtarzu 
Ojczyzny” (LJF, s. 167).

Przykład Štúra oraz kontrowersje wokół jego osoby i działań świetnie po-
kazują to, o czym nadmieniał w jednym z listów jego wierny korespondent 
– Alexander Boleslavín Vrchovský. Pisał on mianowicie o dwóch ścieżkach, 
które mają do wyboru intelektualiści, budziciele narodowi. We fragmentach 
listu z kwietnia 1835 roku czytamy:

Wielu z naszych tutejszych braci wykorzystało tę okazję, by okazać Panu swoje 
uczucia, miłość swą do narodu i do wzniosłej sprawy, której tak pragniemy, rozpa-
loną. – Proszę czytać ich słowa i pomyśleć, że one z głębi serca płynęły, że długie 
o tym rozmyślania i wiele cierpień braci Pańskich do prawd tych wyznania skło-
niło – i ja więc mogę łatwo zajrzeć do czystych dusz mych braci i śmiało wyznać, 
co i w sobie odnajduję, że na ile krwi, kości i ducha im wystarczy, nigdy się oni 
prawdom tym nie sprzeniewierzą.

Odpędźcie i wy od siebie, Bracia Mili, Ducha Nędznego, zważcie, że w czasach 
żyjecie, w których ludzkość, a zwłaszcza naród nasz wobec wielkiego dzieła stoi, 
że tu nie godzi się dłużej czasu na rozrywkach i świętowaniu marnować, ale śmiało 
wzrok obrócić ku rzeczy, która kiedyś w przyszłości ma się stać błogosławieństwem 
dla Milionów. Wy, którzy mnie rozumiecie, szlachetni duchowie wybrani, bądź-
cie czujni, bo gdybyście odkryli, iż z jednej strony jest cichy, spokojny żywot bez 
wysiłku, z drugiej zaś sława i świadomość, że dla narodu poświęciliście wszelkie 
ziemskie dobro – wtedy sobie Heraklesa bierzcie za przykład i zdecydujcie jak on 
(LĽŠ IV, s. 62).

Analogia mitologiczna jest tu oczywiście nieprzypadkowa. W myśl tej teorii 
odrodzeniowi działacze to prawdziwi półbogowie, herosi życia narodowe-
go. Mogą wybierać między dwiema możliwościami, ale wybór tak napraw-
dę jest oczywisty, nie jest zatem żadnym wyborem. We wcześniejszym liście 
Vrchovskiego czytamy bowiem, że jedynie wyrzutek może nie chcieć się włą-
czyć w ową wielką narodową odyseję – „trzeba byś Pan cel swoich działań 
wyznaczył, który każdemu, kto pragnie swojemu narodowi użytecznym się 
stać (a tylko odszczepieniec nie pragnie), niezbędnie potrzebny jest” (LĽŠ 
IV, s. 61). Raz podjęta decyzja, wybór jedynie słusznej drogi, naznacza całe 
życie „wybrańca”. Od tej pory staje się on częścią społeczności (wybitnie 
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męskiej – dodajmy202) boleśnie wyobcowanych. Boleśnie, gdyż droga pa-
trioty, zgodnie z przekonaniem samych patriotów wyrażonym w listach, jest 
naznaczona cierpieniem. Oni sami jawią się natomiast jako wspólnota rzuca-
jąca wyzwanie światu i stają wobec tego świata niczym biblijny Dawid przed 
Goliatem. Nic więc dziwnego, że autorzy korespondencji niejednokrotnie 
sięgają po metafory oddające ów stan zagrożenia, rozproszenia i jednoczes-
nej nieugiętości, solidarności i hartu ducha. Do najpopularniejszych należały 
tutaj metafory morskie. Ulubioną fi gurą dyskursu epistolarnego wydaje się 
obraz walczącej wśród odmętów łodzi. Ernst Robert Curtius w kanonicznej 
już pracy Literatura europejska i łacińskie średniowiecze wskazywał na staro-
żytność toposu łodzi, tłumacząc jego egzystencjalne konotacje. W literaturze, 
głównie zaś w poezji – pisał Curtius – to poeta był żeglarzem, a jego umysł, 
czy też dzieło, statkiem. Żegluga stawała się niebezpieczna, jeśli porywał się 
na nią żeglarz niedoświadczony, w dziurawej łodzi, lub gdy odbywała się 
w niesprzyjających okolicznościach, wśród burz i wichury203. Przytoczenie 
tych stwierdzeń, należących już dziś niewątpliwie do pewnych utartych sche-
matów interpretacyjnych, ma pokazać, że w analizowanych listach mamy 
do czynienia z podobnym funkcjonowaniem tej topiki. Żegluga przestaje 
być jedynie metaforą życia jako takiego, staje się metaforą życia w narodzie 
i pracy dla niego. Warto w tym miejscu sięgnąć po parę reprezentatywnych 
przykładów, zaznaczając, że jest to jedynie wyimek z całej gamy podobnych 
fragmentów. W październiku 1826 roku Kollár pisał do Palackiego o trud-
nościach, na jakie napotyka, roztaczając opiekę nad Kościołem protestanc-
kim w Peszcie. Problemy, z którymi musi się zmierzyć, okazują się w szerszej 
perspektywie niezbywalnym elementem pracy każdego narodowo uświado-
mionego Słowianina, dlatego też pojawia się tu wezwanie:

My zaś, pośród wichrów i fal wzburzonych, którymi nasza łódeczka miotana była, 
nie poddaliśmy się i choć to tylko drobiazg, cośmy na świat wydali, to przecież 
będzie to, myślę, użyteczne dla naszych tak bardzo zaniedbanych szkół. My dla 
przyszłych pokoleń działać musimy, teraźniejszości nie da się już naprawić (LJK, 
s. 55–56).

202 Męski charakter owej wspólnoty podkreślam, nawiązując do rozważań Marii Janion o pol-
skiej wspólnocie narodowej jako wspólnocie wybitnie męskiej. Okazuje się, że w podobnych ka-
tegoriach możemy myśleć o wspólnocie słowiańskich działaczy narodowych. I tu bowiem ważne 
są defi niujące ową wspólnotę więzi męskiego braterstwa i przyjaźni. Jak pisze Janion: „Tworzy się 
obraz ciągu pokoleń przekazujących sobie ideał walczącej męskiej wspólnoty. Dominuje w nim 
patriotyzm, wynoszący ponad wszystko braterstwo, wytwarzane i podtrzymywane podczas zbio-
rowych różnorakich działań, podejmowanych w celach społecznych, wojennych, towarzyskich 
i turystycznych”. M. Janion, Niesamowita..., s. 268.

203 E.R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. A. Borowski, Kraków 
1997, s. 136.
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W podobnym tonie do słoweńskiego działacza narodowego Stanka Vraza 
w cytowanym już liście z 25 stycznia 1842 roku pisał Jozef Hurban:

Ja Panu zaś, drogi i szanowny Panie Patrioto, ze swojej strony bardzo dziękuję 
za zaufanie we mnie pokładane; podajmy sobie ręce na znak wierności wobec 
świętych zatrudnień naszych. Stójmy niczym skały pośród naporu fal. Przystanę 
na wszystko dla dobra Słowiańszczyzny (...) (DČS, s. 18).

W liście wyraźnie widać, że metafora fal uderzających o zastygłe i jak zwy-
kle w takich przypadkach niezłomne skały pełni funkcję sygnału potwier-
dzającego uczestnictwo obu korespondentów we wspólnocie słowiańskich 
patriotów. Z jeszcze inną sytuacją spotykamy się w jednym z listów Šafárika 
(z 8 marca 1822 roku), gdzie metafora łodzi zrzucającej żagle obrazuje roz-
terki odrodzeniowej świadomości, nieustannie tracącej i zyskującej na nowo 
zasoby wewnętrznego ognia płonącego na ołtarzu narodu. Šafárik wyznaje:

Bo oczywiście w żadnej udręce życia wzroku od sławy naszego narodu odwracać 
nie możemy; a co Pan w każdym położeniu, przyjemnym bądź trudnym, tak chwa-
lebnie czyni, to i ja initio się staram. Jeśli się Panu wyda, że niekiedy z drogi swojej 
zszedłem i żagle, jeszcze zanim dopłynąłem do portu, zwinąłem, niech Pan pomy-
śli, że wbrew najlepszym chęciom nie każdą przeciwność losu zwyciężyć można, 
ale że dobry i prawy żeglarz mimo to nie rozpacza, bo nawet jeśli trochę później, 
to i tak w końcu do celu swego dotrze (KPJŠ, s. 52).

Metaforyka, po którą sięgają autorzy listów, wskazuje na pewien niezbywal-
ny i uniwersalny pierwiastek ich doświadczenia, wizję siebie samych jako 
swoistego przedmurza, ostoi moralności, patriotyzmu, wytrwałości i wol-
ności. Konsekwentnie zaś – łódź osiadła na mieliźnie sugeruje zbłądzenie, 
zagubienie właściwej ścieżki, zaprzeczenie wszystkiemu, o czym mowa była 
wyżej. W otwartym liście do Ľudovíta Štúra z 1846 roku, który wszedł póź-
niej w skład słynnej broszury wydanej jeszcze w tym samym roku – Hlasowé 
o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Morawany a Slowáky (Głosy 
o potrzebie jedności języka literackiego dla Czechów, Słowaków i Morawian), 
Ján Kollár pisze:

Rozumni i nieegoistyczni synowie naszego plemienia nie dadzą się głosem tej syre-
ny zarozumiałości omamić i łodzi plemienia swego na mieliznę, na zatracenie lub 
na skały prowadzić (LĽŠ IV, s. 99).

Głównym zarzutem jest więc polityczny i kulturowy egoizm, grzech śmier-
telny w społeczności, której etos nakazuje wyrzec się własnego życia i złożyć 
je na ołtarzu ojczyzny. Analizowane listy noszą liczne ślady takich, opisywa-
nych z niemałym wyczuciem scenicznym, świadectw poświęcenia. Znamien-
ny jest w tym kontekście fragment listu Štúra, oskarżanego przez Kollára 
o brak patriotycznego altruizmu. Sam obwiniony widział bowiem swoją 
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działalność narodową z zupełnie innej perspektywy. W przytaczanym już 
wcześniej liście do Ostrolúckiej czytamy:

Możliwe, iż na nowym miejscu szybko bym awansował, ale to przecież nic nie 
zmienia. Nie doczesnego dobra poszukuję, choć je niemało cenię. To, co przemija-
jące, nie może się przecież równać z tym, co wieczne, a dlań właśnie człowiek musi 
teraz wyrzec się rzeczy przyjemnych, ba, i najdroższych. A wyrzeczeń uczyłem się 
przecież od najwcześniejszej młodości (LĽŠ II, s. 253–254).

Rezygnacja i poświęcenie to właściwie tylko pierwszy etap wędrówki od-
rodzeniowej świadomości. Świadomość ta musi bowiem dotrzeć jeszcze 
do punktu, w którym niekwestionowalne będzie przekonanie o nieuchron-
ności ofi ary dla narodu. Interpretacja misji narodowej w kategoriach zbaw-
czej ofi ary jawi się zatem jako ukoronowanie odrodzeniowego wyobcowania 
budzicieli. Skoro w dyskursie odrodzeniowym mogli oni zostać porównani 
do antycznych herosów, to prawo obywatelstwa zyskuje tu również analogia 
z Chrystusem. Ich wyobcowanie ma wskazywać na Jego wyobcowanie, zwią-
zane z przeżywanym przezeń cierpieniem, jak też osamotnieniem w walce, 
której cele i ideały przez współczesnych mu nie zostały właściwie zrozumiane. 
W listach natrafi amy często na bardzo bezpośrednie odniesienia do nowote-
stamentowej Pasji. Do Chrystusa zostają porównani bądź wszyscy budziciele 
jako pewna społeczność wybranych, bądź też konkretne osoby, cieszące się 
w tej społeczności wyjątkową estymą. Na szczególnie wyrazisty przykład ta-
kich zabiegów stylizacyjnych natrafi amy w przytaczanym już wcześniej liście 
Hodžy do Štúra z 28 września 1842 roku, w którym relacjonuje on szczegó-
ły spotkania z Pavlem Jozeffi  m, superintendentem Kościoła ewangelickiego 
w jednej z diecezji. We fragmencie czytamy:

O haniebnym Konwencie już, myślę, wszystko usłyszałeś. Mnie się wydaje, że to był 
ostatni Generalny Konwent: bo tak być nie może, aby samowola, chodzenie samo-
pas i celowa przemoc dalej panoszyć się mogły. Jozeffi   nasz drogi, który w Bystrici 
i na Sljači bardzo był rozżalony, zmartwiony, ale jednak nieugięty. Uspokajałem go 
jak mogłem, że to wszystko jest tylko piękną koroną cierniową, którą – naśladując 
naszego Przewodnika – wszyscy nosić musimy, jeśli chcemy ludzkości i Bogu się 
przysłużyć (LĽŠ IV, s. 79).

Służba dla narodu jest więc rodzajem drogi krzyżowej, w której udział biorą 
wszyscy patrioci, występujący tu jako swoisty podmiot kolektywny, przejmu-
jący koronę cierniową od swojego przywódcy. Obraz jest przy tym niejed-
norodny, nieustannie bowiem zderzają się z sobą model, który funkcjonuje 
na zasadzie wyraźnego podziału na mistrza zbawiciela i jego wiernych ucz-
niów, oraz model, w którym – mówiąc wprost – wszyscy są Chrystusami. Taka 
wizja wydaje się wpisana w wypowiedź Ľudovíta Šuleka w jednym z listów 
(prawdopodobnie z roku 1842) do Štúra, będącą swoistym komentarzem 
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do jego artykułu Ohlas o Slovanskích Národňích Novinách a Orlovi Tatráns-
kom (Odzew na „Słowacką Gazetę Narodową” i „Orła Tatrzańskiego”). Począt-
kowa fraza listu brzmi:

Zaciekawienie i pragnienie „Gazety Narodowej” dzięki Ohlasowi jeszcze się zwięk-
szyły. Nie tylko że my, co w naszym duchu żyjemy i o budowie sławy jego naj-
mniejszej wątpliwości w sobie nie skrywamy. Nie tylko że ci, co duchowi Narodo-
wości służą – co siebie samych na polu świętej rzeczy naszej posadzili, by na nim 
rozkwitali, owoce przynosili, a [potem] umarli, są pewni potrzeby wychodzenia 
tego, co martwych żegnał będzie, słabych chronił, tego źródła szlachetnych – pod-
waliny dla narodzin „Gazety” kładą; ale naprawdę też obojętnością dotąd śmier-
dzący, dokładnie i poważnie rzecz naszą pojmują (LĽŠ IV, s. 82–83).

Postać słowackiego przywódcy narodowego i przykład patriotycznej wytrwa-
łości, jaki daje, umacnia nie tylko tych „wtajemniczonych”, o których Šulek 
pisze – co ważne dla naszych rozważań – iż przeznaczeniem ich jest wzrastać 
na glebie narodowej, na niej zakwitnąć i umrzeć, ale również tych, którzy 
nie przejawiali dotychczas żadnego zainteresowania dla spraw narodowych. 
Ofi ara, jaką składają z siebie budziciele, „działa” w narodzie, a zbawienie, 
oznaczające tu swoiste wtajemniczanie coraz większych rzesz w jego istotę – 
w przekonaniu autora listu – zatacza coraz szersze kręgi. Figura ofi ary wyda-
je się ponadto najbardziej adekwatnym i najwyrazistszym podsumowaniem 
istoty działań słowiańskich intelektualistów. Pojawia się ona w omawianym 
dyskursie tak nagminnie, że nieraz można odnieść wrażenie, iż ulega swoiste-
mu skonwencjonalizowaniu. W tym kontekście warto jeszcze zwrócić uwa-
gę na korespondencję wymienioną między Františkiem Palackim a Jánem 
Kollárem w lutym 1833 roku. Palacký, zaniepokojony doniesieniami słowac-
kiego poety z Pesztu, konstatuje:

Bardzo się o Pana boję, Miły Przyjacielu; zdaje się, że obrałeś sobie drogę męczen-
nika za naród – los pełen sławy i cierpienia. Jeżeli umkniesz wkrótce gdzieś pod 
Tatry, uczynisz, myślę, mądrze (ČČM 1879, s. 479).

Odpowiedź Kollára jest znamienna. Nie odnajdziemy jej jednak w jego ko-
respondencji. Musimy sięgnąć do Córy Sławy, gdzie w jednym z sonetów 
czytamy:

I jáť jsem Hus, jen s tím rozdílem,
že mne Němci deset let už pekou!204

Kategoria ofi ary nie wyczerpuje obecnego w listach dyskursu nowo-
testamentowego. Pojawiają się tu również inne elementy składające się 

204 Wszystkie cytaty z poematu Kollára pochodzą z wydania: J.  Kollár, Slávy dcera. Báseň 
lyricko-epická v pěti zpěvích, Praha [b.r.w.], s. 393. Dalej podaję jedynie z numerem strony. Prze-
kład: „I ja jestem Hus, / tylko z tą różnicą, / że mnie Niemcy dziesięć lat już pieką!”.
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na „zbawczość” słowiańskich intelektualistów. Godne odnotowania jest tak-
że wskazywanie na wyjątkową miłość, którą budziciele darzą swój naród. 
Zgodnie jednak z chrześcijańską tradycją i z całą historią zbawienia ich mi-
łość jest miłością zranioną. Tak zdaje się o tym pisać Hurban w cytowanym 
tu już po wielekroć liście do Vraza, kiedy wyznaje:

List Pana był Aniołem radości nie tylko dla mnie, ale dla nas wszystkich tutaj og-
niem miłości do narodu zniszczonych (DČS, s. 18).

Intelektualiści ponadto, niczym przebywający na pustyni lub modlący się 
w Ogrójcu Chrystus (Hus funkcjonuje tutaj bowiem również jako fi gura 
Zbawiciela, w tym wypadku zbawiciela narodu), poddawani są wszelakim 
próbom, mającym sprawdzić szlachetność ich charakteru i rycerskość ducha. 
Owe próby, rozliczne pokusy, jedynie podkreślają ich wyobcowanie, pieczę-
tują ich osamotnienie zarówno jako grupy, jak i każdego z nich z osobna. 
Modelowe jest tu wyznanie Francisciego z listu do Hrobonia z października 
1845 roku:

Dostałem obydwa twoje listy. Dziękuję Ci za dobre rady. Co radziłeś, to wprowa-
dzę w życie w miarę potrzeb. Że wierzysz we mnie, to mnie tym bardziej skłania, 
bym stał się wart twego zaufania. Bądź pewien, że nigdy się nie dam omamić 
i zwieść kłamliwym, gładkim, wiele obiecującym widokom, drogom itd. – chyba 
żeby nic innego, jak tylko nędzną posadę, dla mej osoby stosowną, mi zapropo-
nowali. Tego bądź o mnie pewien na przyszłość, tj. jeślibym kiedyś na coś takiego 
natrafi ł, to będę umiał nie dla własnego, ale dla naszego zbawienia to schwytać 
i użyć. Póki co wolny jestem od wszelkich pokuszeń (LJF, s. 101).

Zapewnienie o odporności na wszelkie pokusy pełni funkcję – podobnie 
zresztą jak wiele innych opisanych zjawisk dyskursu – swoistego kodu, dzięki 
któremu komunikacja, prawdziwa komunikacja, a więc taka, która zakłada 
bliskość umysłów i dusz, może w ogóle zaistnieć. Równie znamienna jest 
wypowiedź Hurbana, którą zawarł w nieco późniejszym, bo pochodzącym 
z lutego 1852 roku, liście do Štúra. We fragmencie tego obszernego listu 
czytamy bowiem:

Nad te drobnostki myśmy już dawno się wznieśli; ale, mój Boże, gorsza jest walka 
z tymi małymi sławami ziemskimi niż z najsławniejszymi nieprzyjacioły którejkol-
wiek z Bożych myśli. Już widzę, że nic bardziej nie powinno nam stać przed oczami 
niż ten los Marii Stuart, kiedy woła:

„Bin ich geboren nur die Wuth zu wecken?
Verschwört sich Haas un Liebe mich zu schrecken”.

Abyśmy się w walkach naszych wzniosłych o te urwiska nie roztrzaskali. Bo – za-
prawdę – nikt nie budzi tak gwałtownej zajadłości przeciwko sobie jak my. Jeśli by-
wamy choć trochę nieostrożni – zaraz wszystko tu wrze. Tam raz płonie nienawiść 
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Leicesterów, tu nienawiść Elżbiety, tam zazdrość Mortimera z tą różnicą, że tamte 
dzieje to historia miłości i namiętności ziemskiej, nasze zaś to boje myśli, która się 
z tymiż ziemskimi namiętnościami potyka (LĽŠ IV, s. 132).

Cytat z Marii Stuart nie jest przypadkowy. Bohaterka dramatu Schillera, 
postać tragiczna, synonim szlachetności i uporu, zdaje się uosabiać całe po-
kolenie słowiańskich intelektualistów, pozostających w sytuacji nieustannego 
zagrożenia, niezrozumienia i osamotnienia, skłonnych do czynów szlachet-
nych i wzniosłych.

Ich wyodrębnienie, ale również wyobcowanie, wydaje się ponadto wiązać 
z tym, że – jak żadna inna istniejąca w ramach społeczeństwa grupa – stają się 
obiektem prześladowań i agresji. Tworzą nie tyle grupę wybrańców, ile kastę 
pariasów. Na zakończenie rozdziału warto bowiem zwrócić uwagę na moment, 
w którym etap wyobcowania przechodzi w stan wygnania, a więc przyjrzeć 
się tym fragmentom listów, w których całopalna ofi ara z siebie dla narodu nie 
jest już interpretowana jako niezbędny składnik pracy dla niego, ale zostaje 
utożsamiona z porażką, staje się projektem niedokończonym i negatywnym.

W poprzedniej części książki była już mowa o doświadczeniu wygnańczym 
Šafárika przebywającego w Nowym Sadzie, o jego depresji, stanie, którego 
istotą było przeświadczenie o oddaleniu się od przestrzeni ojczyźnianej, ozna-
czające (jako że przestrzeń owa jest jednocześnie przestrzenią sakralną) odda-
lenie od źródeł życia. Okazuje się, że doświadczenie duchowego wygnaństwa 
nie było jedynie udziałem autora Słowiańskich starożytności, przewijało się 
ono w listach również innych działaczy. Zacznijmy jednak od Šafárika, gdyż 
w jego dyskursie epistolarnym owo wygnaństwo duchowe współistnieje ściśle 
z duchowym wyodrębnieniem, jest poniekąd jego konsekwencją, a wykazanie 
takiego związku stanowi istotną tezę naszych rozważań. Opowieść o wygna-
niu staje się bowiem niezbywalnym elementem odrodzeniowej biografi i sło-
wiańskich intelektualistów. Šafárik posuwa się do stwierdzenia o straceńczym 
charakterze wspólnoty słowiańskiej, wskazuje na niemożność stworzenia 
przez nią jakiegoś pozytywnego projektu. Swoje przekonanie opiera na kilku 
przesłankach, z których najważniejszą jest swoista niespójność tożsamościo-
wa Słowiańszczyzny i przepełnione wprawdzie dobrymi chęciami, ale zbyt 
często nieskuteczne czy wręcz szkodliwe działania intelektualistów. To drugie 
założenie jest niezwykle istotne dla naszych rozważań, a wiąże się bezpośred-
nio ze wspominaną niespójnością kulturową. Wynika też z pewności samego 
Šafárika, że Słowianom nierzadko jest kulturowo bliżej do ich niesłowiań-
skich sąsiadów niż do siebie nawzajem. W tym kontekście – przypomnijmy 
– bardzo wyraźnie odbiło się w korespondencji autora Słowiańskich starożyt-
ności jego oburzenie związane z podręcznikiem do gramatyki autorstwa Jána 
Herkľa zatytułowanym Elementa universalis linguae Slavicae. Badacz uznał go 
– jak już wspominano – za płód nieprzemyślany i niedojrzały, który może 
przynieść więcej szkody niż pożytku, jako że jest on przejawem tendencji 
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skrajnie unifi kującej gramatyki i alfabety słowiańskie. Szczególnie krzywdzą-
ce były w jego opinii rozważania Herkľa dotyczące cyrylicy, którą uznał on 
za nieeuropejską i barbarzyńską. Šafárik odebrał to jako odcięcie się od tych 
narodów słowiańskich, których alfabet opiera się na cyrylicy, zwłaszcza zaś 
od Serbów, dla których była ona wyrazem tożsamości narodowej. Wspólna, 
wszechsłowiańska gramatyka, jak również wspólny słowiański alfabet są we-
dług niego złym pomysłem, gdyż – jak to sam określał w jednym z cytowa-
nych już listów – Serbowi póki co bliżej do Turka, a Czechowi i Słoweńcowi 
do Niemca. Jedyny sens Elementa universalis linguae Slavicae polega na tym, 
że po niezbędnych poprawkach książka ta może stanowić pewną intelektualną 
propozycję dla słowiańskich językoznawców, punkt wyjścia do dyskusji. Nie 
może być natomiast opublikowana jako rodzaj podręcznika i oddana do rąk 
szerokiemu gronu czytelników, bo – paradoksalnie – stanie się czynnikiem 
rozbijającym wspólnotę. Jeśli zaś wielki projekt intelektualistów, jakim jest 
owa zakrojona na ogromną skalę edukacja narodu, zakończy się porażką 
i wspólnota kulturowa nie zaistnieje, to przerwana zostanie także – jak ujmu-
je to autor listu – więź między intelektualistami a społeczeństwem. Ci pierwsi 
pozostaną już na zawsze kastą wśród ludu niczym bramini w społeczeństwie 
hinduskim – jak pisał Šafárik w cytowanym już liście z 18 maja 1827 roku. 
Porażka budzicieli będzie zaś zdradą tradycji, której są spadkobiercami, zdra-
dą „posłannictwa” Cyryla i Metodego. To bardzo możliwy czarny scenariusz. 
Intelektualiści, których dotychczas widzieliśmy jako grupę – powiedzieliby-
śmy za Florianem Znanieckim – ekspansywną, dążącą do rozszerzenia swych 
działań, staną się grupą ekskluzywną, oddzieloną od świata zewnętrznego, 
zamkniętą na rzeczywistość205. Ci, którzy mieli stanowić prawdziwy „zaczyn” 
narodu, staną się elementem obcym: mimo swego niewątpliwego arystokra-
tyzmu zostaną wyrzuceni na margines i będą prześladowani. Jak pisał o tym 
Andrzej Kapusta:

Na intelektualistów czyhają niebezpieczeństwa dwojakiego rodzaju: droga wła-
dzy oraz droga samotności. Droga władzy to pragnienie zmiany i urabiania świa-

205 Zacytujmy fragment artykułu Znanieckiego, który stał się inspiracją dla moich rozważań: 
„(...) w każdej grupie społecznej spotykamy dwa rodzaje (...) sił przeciwdziałających. Jedne z nich 
nazwać możemy siłami ekspansywnymi: są to dążenia do rozszerzenia sfery działań grupowych 
przez mnożenie nowych członków, nawiązywanie stosunków z innymi grupami, narzucanie włas-
nych wartości kulturalnych otoczeniu i kierowanie działalnością otoczenia. Przeciwne siły, które 
nazwiemy ekskluzywnymi, są to dążenia do jak najściślejszego odgraniczenia się od zewnętrz-
nego świata społecznego w ogóle lub pewnych jego składników, wyrażające się w dopuszczaniu 
do członkostwa tylko minimalnej liczby osób po długim przygotowaniu (...) unikaniu styczno-
ści z obcymi grupami, strzeżeniu dostępu do własnych wartości kulturalnych i niemieszaniu się 
do cudzych spraw”. F. Znaniecki, Siły społeczne w walce o Pomorze [w:] idem, Współczesne narody, 
Warszawa 1990, s. 337–338. Cyt. za: J. Goćkowski, Struktura i funkcje tradycji [w:] Rozważania 
o tradycji i ethosie, red. J. Baradziej, J. Goćkowski, Kraków 1998, s. 17.
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ta w imię uznawanych przez siebie wartości. Urabianie świata przy wspólnictwie 
Państwa i jego instytucji, stawanie w imię rozsądku i przezorności po stronie ak-
tualnego porządku i władzy. Droga samotności to brak posłuchu ze strony mas, 
lekceważenie głoszonych przez intelektualistów haseł przez zwykłych ludzi206.

Nie przypadkiem bowiem w liście z 16 listopada 1839 roku Andrej Sládko-
vič wyznaje:

Co zaś zakładu naszego się tyczy, to z listu do przyjaciela naszego Grossmanna 
możesz Pan wywnioskować. Tego możesz być pewien, że z wieloma rozbójnikami 
i złoczyńcami walczyć nam trzeba. Którzy i tu, jak wszędzie, najdroższych Slawii 
sukcesów i postępów napadać nie przestają (KAS, s. 21).

Owa ekskluzywność, czy też może – bardziej precyzyjnie – napięcie między 
ekspansywnością a ekskluzywnością społeczności budzicieli, które de facto 
skazuje ich na banicję zarówno wewnętrzną, jak i w ramach społeczeństwa, 
wydaje się niezbywalnym elementem ich zbiorowej biografi i. Jak bowiem 
konkludował przebywający w Nowym Sadzie Šafárik w cytowanym już liście 
do Palackiego z 8 marca 1821 roku:

Kollár, z którym podczas ostatnich szkolnych wakacji (jak już Panu o tym pisałem) 
wiele po słowacku mówiłem, głośno się na mnie skarży i narzeka, że jestem na wy-
gnaniu. Ale jakiż Słowianin nie jest. „Lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale 
Syn Człowieczy – Syn Sławy – nie ma, gdzie by głowę skłonił”. Z Kollárem więc 
wydamy jakieś piosneczki (KPJŠ, s. 53).

Šafárik, odpowiadając Kollárowi na jego zarzuty, stwierdza, że każdy Słowia-
nin jest zawsze na wygnaniu. Przekonanie to, wraz z pojawiającym się we 
fragmencie czytelnym i wyodrębnionym w tekście nawiązaniem do Ewange-
lii według św. Mateusza, w którym Jezus mówi o sobie, że syn człowieczy nie 
ma gdzie skłonić głowy, przypieczętowując tym samym swój los, wyraźnie 
wskazuje, że owo wygnanie musimy tu rozumieć metaforycznie. Nie inaczej 
pisał o tym Palacký z Bratysławy, w roku 1820, kiedy z niejakim wyrzutem 
zwracał się do Kollára:

Jeśli wydaje się Panu, żeś wygnany został za sprawą słowiaństwa na pustynię, to ja 
wygnany jestem jeszcze bardziej. Pośród tych pustych Węgrów i Niemców nie 
sposób usłyszeć brzmienia ukochanego języka słowiańskiego, chyba że u chłopów 
na ulicy (ČČM 1879, s. 381).

W tym drobnym pojedynku na zaangażowanie w sprawy narodowe naszą 
uwagę powinno zwrócić efektowne przyrównanie go do pobytu na pustyni. 
Wolno przypuszczać, że Palacký mógł mieć tu na myśli swoistą „pustynię 

206 A.  Kapusta, Intelektualiści i władza, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 
2000, vol. XXV, sectio I, s. 191.
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rzeczywistości”, a więc w myśl tradycji biblijnej miejsce próby, gdzie przy-
chodzi zmierzyć się z prawdziwym obrazem samych siebie, miejsce najwięk-
szego osamotnienia. Powstaje zatem obrazowa i literacko kusząca wizja inte-
lektualistów, z których każdy jest uwięziony na własnej pustyni, pozostając 
nie tyle pielgrzymem, ile błądzącym nomadą. Przypomnijmy raz jeszcze ury-
wek listu pisanego tym razem przez Šafárika z Nowego Sadu 2 marca 1824 
roku do Kollára:

Widzisz, na jakie bezdroża duch mój zabłądził! Skoro nie ma we mnie myśli i duch 
mój na wieki pogrzebion, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko tułać się czy 
to po szlakach słowiańskich, czy to w gościnę zachodzić na te pobratymcze ziemie, 
nad którymi łaskawsze świeci słońce, i łzy z oczu osuszać, spoglądając na nie (ČČM 
1873, s. 388).

Słowiańska przestrzeń i jej niezbywalny komponent, zaczyn, którym jest 
wspólnota intelektualistów, będąca symbolem ładu i Kosmosu, przekształ-
ca się w słowiańskie bezdroża. Na tych manowcach rzeczywistości nie ma 
punktu zaczepienia, nie ma więc takiego miejsca, które dawałoby poczucie, 
iż wykonywana praca ma sens i że wielki projekt ma jakiekolwiek szanse 
powodzenia. Powątpiewał w to Kollár, który już na początku stycznia 1823 
roku pisał:

Smutna myśl, że my wszyscy będziemy przez całe życie raczej kometami, to tu, 
to tam przelatującymi, niż planetami w jednym miejscu tkwiącymi. Ja jestem już 
3 lata w Peszcie, ale wciąż przecież jak ten ptak wędrowny (LJK, s. 36).

Opowieść ta nie ma zatem dobrego zakończenia. Wyłaniający się z prezento-
wanych tu fragmentów listów obraz doświadczenia słowiańskiego intelektua-
listy pierwszej połowy XIX wieku – w aspekcie rozumienia przezeń własnego 
miejsca w procesie odrodzenia narodowego – jest doświadczeniem złożonym 
i wieloznacznym, wypadkową napięć istniejących pomiędzy skrajnymi po-
stawami. Poczucie wyodrębnienia, a więc bycia w centrum tego wielkiego 
procesu odrodzeniowego, przesycone przekonaniem o spełnianiu roli swoi-
stych zrębów przyszłego narodu, zaczynu nowej wspólnoty słowiańskiej, bez 
względu na to, czy wspólnota ta będzie miała charakter polityczny, czy też 
jedynie kulturowy, współistnieje tu z bolesną świadomością paradoksalnej 
nieprzystawalności budzicieli do narodu, którym się opiekują i który edu-
kują. Owa nieprzystawalność jest związana z pojawiającymi się gdzieniegdzie 
w listach sygnałami nadmiernego wyodrębnienia, interpretowanego jedno-
znacznie negatywnie, czyniącego z intelektualistów nie tyle prawdziwych 
książąt narodu i gwarantującego im należną cześć oraz szacunek tegoż naro-
du, ile utrudniającego, a czasem nawet uniemożliwiającego prawdziwą z nim 
komunikację. Przerwanie więzi z narodem sprawia, że wyobcowanie osiąga 
swój kolejny i, zdaje się, ostateczny etap – stan wygnania. Wygnanie to jest 
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czasem – jak w przypadku Šafárika – rzeczywiste, w większości przypadków 
stanowi jednak metaforę określającą moment zwątpienia w jakiekolwiek po-
wodzenie misji odrodzeniowej, moment uzmysłowienia sobie, iż ten zakro-
jony na szeroką skalę plan jest jedynie obłędną idée fi xe. W cytowanym już 
liście do Ostrolúckiej z 1851 roku Štúr wyznaje:

Krążą pogłoski, że w Belgradzie, w Księstwie Serbskim, powołali mnie, czy też 
za chwilę powołają, na stanowisko profesora nauk politycznych w tamtejszej Aka-
demii, co jest bardzo prawdopodobne. Jeśli nie przeszkodzi temu żadna intryga, 
odpowiem na to zaproszenie pozytywnie i osiądę w miejscu pracy o wiele bardziej 
dla mnie odpowiednim. Tam życie może jeszcze zakwitnąć; tu wkoło mnie ostat-
nimi czasy wszystko w żałobie! Warunki pochmurne, przyjaciele wokół mnie po-
smutnieli, a ja kroczę od grobu do grobu (LĽŠ II, s. 253–254).

Štúr, jak wiadomo, nie uzyskał wspominanej w liście profesury na Akademii 
w Belgradzie. Zwraca jednak uwagę okoliczność, że on, faktyczny przywód-
ca słowackiego romantycznego odrodzenia narodowego, gotów był porzucić 
Słowaków i pracować dla innych Słowian, by w ogóle móc jeszcze kontynu-
ować swoją działalność patriotyczną. Decyzję czy też potencjalną decyzję, 
gdyż jak wynika z listu żadna propozycja nie została mu jeszcze złożona, 
uzasadnia tym, że w jego przekonaniu przestrzeń, w której obecnie funk-
cjonuje, to pejzaż w sensie kulturowym prawdziwie mortualny, a sam Štúr 
stąpa od grobu do grobu. W mniemaniu słowiańskich budzicieli, których 
wyobraźniowe peregrynacje są przedmiotem naszej analizy, ruch odrodzenia 
narodowego, którego założeniem był wielki potencjał witalny, ruch będący 
dla jego uczestników prawdziwym synonimem życia, odrodzenia w każdym 
aspekcie tego słowa, staje się paradoksalnie zaprzeczeniem siebie. Przestrzeń 
życia zamienia się w przestrzeń śmierci, a wtopieni w nią intelektualiści 
umierają wraz z nią. Jedno z najbardziej wyrazistych świadectw takiego do-
świadczenia odnajdujemy w cytowanym już liście Šafárika (z 8 marca 1821 
roku). Autor wyznaje w nim:

I mnie często, przyznam się, uderza ta straszna myśl, że zahaczywszy okiem o pro-
mienny, różowy świat, wskoczyłem między ciernie i tak w nich uwiązłem, że teraz 
już palmy i cedry wyrastają mi z ramion (KPJŠ, s. 52).

Niewątpliwy tragizm tej sytuacji wynika z tego, że nie sposób porzucić raz 
przyjętego modelu życia – modelu możliwego do zrekonstruowania na pod-
stawie fragmentów korespondencji, trudno bowiem porzucić drogę, która 
wydawała się jedyną właściwą ścieżką egzystencji. Jest to wręcz niemożliwe, 
gdyż jak poetycko pisał Šafárik w jednym z listów do Kollára – nie sposób 
zedrzeć z siebie narodu („Przecież nigdy nie zdarłem z siebie mojego naro-
du”, ČČM 1973, s. 126).



Rozdział drugi

TOŻSAMOŚĆ DANA I ZA-DANA

Gaston Bachelard, fenomenolog marzenia, pisał, że „świat jest taki, jakim 
go sobie wymarzę”207. Marzenie i wyobraźnia należą do podstawowych pojęć 
fi lozofi i francuskiego myśliciela. Stanowią źródło wszelkiej twórczości arty-
stycznej, literatura zanurzona jest bowiem – jak pisał Bachelard – w wyob-
raźni208. Jest ona zatem pierwszą instancją, a obdarzony nią podmiot ma 
szansę dotarcia do zagadki bytu, dociera do niej dzięki swojej twórczości, 
dzięki dziełom, które są – jak pisze komentujący rozważania francuskiego 
myśliciela Michał Paweł Markowski – „miejscem ujawniania się sensu świata 
w momencie narodzin”209. To, co z fi lozofi i Bachelarda najbardziej inspi-
rujące dla naszych dociekań, to jego koncepcja twórczej imaginacji, która 
powołuje do życia przedmioty ex nihilo. Nie tylko przedmioty – francuski fi -
lozof twierdził, że marzenie de facto stwarza podmiot marzący i zespala wokół 
niego byt210. Próba odniesienia owego inspirującego paradygmatu do statusu 
odrodzeniowej świadomości, której epistolarne przejawy staramy się śledzić, 
obciążona ryzykiem związanym z wyrywaniem pojęć z ich macierzystego śro-
dowiska, skłania do stwierdzenia, że idea słowiańskiej wspólnoty jest takim 
właśnie zakrojonym na szeroką skalę marzeniem-projektem, konstytuują-
cym wokół siebie wspólnotę słowiańskich koryfeuszy. Listy stanowią zaś dla 
nas klucz do odsłonięcia matryc odrodzeniowej wyobraźni, która powołała 
do życia „słowiańską tożsamość”.

Powracamy zatem poniekąd do zagadnienia omawianego już wcześniej, 
a więc do rzeczywistej bądź jedynie metaforycznej władzy, jaką mają nad na-
rodem jego budziciele. Tym razem jednak „władza” ta interesuje nas niejako 

207 G.  Bachelard, Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, wyb. H.  Chudak, przeł. H.  Chudak, 
A. Tatarkiewicz, przedm. J. Błoński, Warszawa 1975, s. 398.

208 Ibidem.
209 A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku, Kraków 2006, s. 96.
210 G. Bachelard, Poetyka marzenia (1960), przeł. L. Brogowski, Gdańsk 1998, s. 174. Cyt. 

za: A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury..., s. 94.
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na poziomie „metatekstualnym”, jako władza kształtowania tożsamości czy 
też – mówiąc precyzyjniej – powoływania jej do życia, władza kreacji. Moż-
na bowiem zaryzykować twierdzenie, że w pewnym sensie słowiańska tożsa-
mość została stworzona przez swoich wyznawców – jest tożsamością, którą 
najpierw za-dali oni sobie, a następnie przekazali kształtującemu się naro-
dowi. O ile więc w pierwszym rozdziale tej części książki zajmowaliśmy się 
swoistą tematyzacją miejsca i roli, jaką mają do odegrania jego protagoniści 
w wielkim spektaklu odrodzenia narodowego, o tyle teraz przedmiotem na-
szych rozważań jest dyskursywizacja tożsamości, którą mają oni dla narodu 
stworzyć, a potem mu ją przekazać. Kreowanie tożsamości jest związane za-
równo z tworzeniem swoistej biografi i zbiorowej, jak i z wymyślaniem tra-
dycji, która spełni rolę spoiwa jednoczącego budzącą się do życia wspólnotę.

Nie ulega wątpliwości, że każdy odradzający się lub też rodzący się po raz 
pierwszy naród, każda wspólnota, potrzebuje pewnej dozy tego, co w litera-
turze przedmiotu nazywa się „tradycją fałszywą”. Autor tego sformułowania 
Eric Hobsbawm pisał, że termin ten:

Obejmuje zarówno „tradycje” naprawdę wymyślone, zbudowane od podstaw 
i ofi cjalnie wprowadzone w życie, jak również takie, które powstają w trudniejszy 
do „namierzenia” sposób w krótkim, konkretnym okresie (...) – bywa, że w ciągu 
kilku lat – i bardzo prędko się utrwalają211.

Odrodzenie narodowe – czeskie, słowackie, a w dalszym kontekście także na-
rodów południowosłowiańskich – jest bogate w takie skonstruowane tradycje, 
które w zależności od potrzeb miały wskazywać na ciągłość tożsamości danej 
nacji, jej rdzennie słowiański rodowód, przynależność do cywilizacji „zachod-
niej”, czy też przyoblekać naród w pożądane cechy, takie jak bojowość lub 
szlachetność212. Wagę elementu „fałszowania tradycji” w słowiańskich odro-
dzeniach narodowych potwierdzały ponadto badania Vladimíra Macury, który 
zwrócił uwagę na ogromną rolę falsyfi katu w czeskim kontekście. Badacz miał 
tu na myśli nie tylko słynne falsyfi katy przygotowane przez Václava Hankę213, 

211 E.  Hobsbawm, T.  Ranger, Tradycja wynaleziona, przeł. M.  Godyń, F.  Godyń, Kraków 
2008, s. 9.

212 W odniesieniu do nieporównywalnie bardziej skomplikowanej sytuacji Słowian południo-
wych w aspekcie konstrukcji pożądanych tożsamości. Zob. M.  Dąbrowska-Partyka, Literatura 
pogranicza, pogranicza literatury, Kraków 2004, s. 167–177. Jak również: D.  Gil, Prawosławie 
– historia – naród. Miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i współczesności, Kraków 2005, 
s. 89–125. W kontekście bułgarskiego odrodzenia narodowego Celina Juda pisze o niemożności 
ucieczki od nadmiernej ideologizacji literatury tego okresu, niemożności demontażu „silnie spo-
laryzowanych kontekstów opozycji swojego/obcego”. Badaczka wspomina tu np. o kulcie „swojsko-
ści” jako panaceum na opresyjną „inność” zagrażającą tożsamościowej integracji Bułgarów. Zob. 
C. Juda, Tożsamość bułgarska a problem ideologizacji kultury..., s. 37 i 28.

213 W kontekście wagi fałszerstwa Hanki dla rozwoju czeskiej świadomości narodowej nale-
żałoby za Stanisławem Grzybowskim stwierdzić, iż mogło ono zostać bez przeszkód skompromi-
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które miały być dowodem na istnienie czeskiej średniowiecznej epiki rycer-
skiej, ale też fałszerstwo rozumiane jako pewien gest kulturowy, wynikły z po-
trzeby wypełniania pustych miejsc rozwoju narodowego214. Macura opisywał 
rolę „fałszerskiego imperatywu” w kształtowaniu się czeskiej świadomości na-
rodowej, ale wydaje się, że pojęcie tradycji wymyślonych jest przydatne nie 
tylko w tym kontekście, w kontekście kształtowania się konkretnego naro-
du. Jako swoiste narzędzie interpretacyjne okazuje się ono poręczne, zgodnie 
zresztą z intencją samego Hobsbawma, w badaniu wszelkich wspólnot, które 
potrzebują spoiwa, środków wzmacniających poczucie przynależności, identy-
fi kacji – a więc de facto każdej wspólnoty215.

Pojęcie tradycji wynalezionej ma zatem również swoje prawo obywa-
telstwa w rozważaniach o wspólnocie słowiańskich koryfeuszy odrodzenia 
narodowego. Mogą oni niewątpliwie zostać uznani za wynalazców tradycji, 
swoistych nosicieli wzorca. Jak się wydaje, można więc na zasadzie analogii 
do terminu „tradycja wynaleziona” skonstruować pojęcie „wynaleziona toż-
samość”. Pojawiająca się w tytule niniejszego rozdziału kategoria „tożsamość 
za-dana” nie będzie niczym innym jak właśnie tożsamością wynalezioną. De-
fi nicja takiej tożsamości nie musi być zresztą różna od standardowej defi nicji 
tożsamości „prawdziwej” (czy też – jak ironicznie konstatuje Stanisław Grzy-
bowski – jedynie wcześniej wymyślonej216), nie będzie także różna od defi ni-
cji tożsamości narodowej – mimo że ta, o której tu mowa – tożsamość sło-
wiańskich intelektualistów – ma wymiar zdecydowanie ponadnarodowy217. 

towane dopiero wtedy, gdy „rozpoczęta Rękopisem królodworskim budowa czeskiej tradycji walki 
była zakończona, gdy pojawiły się masowo czeskie romanse rycerskie, (...) gdy stworzona została 
zarazem tragiczna, heroiczna i fantastyczna legenda Pragi, gdy rosnąca tolerancja wyznaniowa 
umożliwiła jawny nawrót do tradycji husyckiej, gdy powstały wielkie dzieła malarstwa historycz-
nego Mikołaja Aleša i Alfonsa Muchy, a tematyka podobna, zwłaszcza na licznych pocztówkach 
pacykarzy, tworzących kicze dziś rozbrajające, ale wówczas uzbrajające naród w siłę przetrwania”. 
S. Grzybowski, O potrzebie tradycji fałszywej [w:] Rozważania o tradycji i ethosie, s. 60.

214 Por. rozdział zatytułowany Ideálnost, hra a mystifi kace. V. Macura, Znamení..., s. 103–117.
215 Hobsbawm dzieli tradycje wymyślone na trzy nakładające się typy: tradycje służące 

wzmacnianiu poczucia przynależności oraz symbolizowaniu jedności wewnętrznej grup rzeczy-
wistych lub sztucznych; tradycje służące umacnianiu i legitymizowaniu instytucji, pozycji bądź 
relacji władzy; tradycje służące upowszechnianiu i wpajaniu wierzeń, systemów wartości i kon-
wencjonalnych sposobów zachowania. E. Hobsbawm, T. Ranger, Tradycja wynaleziona, s. 17.

216 S. Grzybowski, O potrzebie tradycji fałszywej, s. 50.
217 Defi nicję tej tożsamości musielibyśmy sformułować poprzez analogię do popularnych de-

fi nicji tożsamości narodowych, mając jednak na uwadze to, iż wspólnota słowiańska, nie ta realna, 
ale ta pełniąca funkcję swoistego substytutu realności, kształtująca się w korespondencji słowiań-
skich luminarzy, a w toku naszych rozważań nazwana „wspólnotą wyobrażoną”, nie zawsze jest 
oczywiście tożsama z pojęciem wspólnoty narodowej takiej, jak defi niują ją współcześni politolo-
dzy, socjolodzy i fi lozofowie. Najbardziej poręczna, ze względu na podkreślenie legitymizującej roli 
wyobraźni wspólnotowej, wydaje się w tym wypadku defi nicja sformułowana przez niemieckich 
badaczy tej problematyki, którą pozwolę sobie zacytować w całości: „Tożsamość narodową można 
zdefi niować jako sumę charakterystycznych dla danego narodu zbiorowych obrazów i sposobów 
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Stosunek zaś tradycji wynalezionej i wynalezionej tożsamości musielibyśmy 
określić jako nadrzędno-podrzędny, swoiście hipotaktyczny – owa tożsamość 
zdaje się bowiem swoistym skutkiem „działania” tradycji wynalezionej. Bi-
narne zestawienie: tożsamość dana – tożsamość za-dana odnosi się natomiast 
do statusu odrodzeniowej świadomości, a przynajmniej tego jej aspektu, któ-
ry jest nam dostępny dzięki medium epistolarnemu.

Odrodzeniowa świadomość, a więc świadomość przynależna pierwotnie 
słowiańskim intelektualistom, a następnie „rozlana” na resztę narodu, jest 
naznaczona stygmatem rozdarcia. Nie ma ono jednak typowo romantycznej 
proweniencji. Jak zauważa Maria Dąbrowska-Partyka, komentując sytuację 
literatur południowosłowiańskich w pierwszej połowie XIX wieku:

Romantyzm – jeśli był absorbowany – przybrał tu postać odrodzenia narodowego. 
Jego istotnym wyróżnikiem było odrzucenie wątków prometejskich i bajronicz-
nych, neutralizacja indywidualnego buntu, przeniesienie jego energii na płaszczy-
znę uczuć zbiorowych218.

Rozdarcie odrodzeniowej świadomości „dzieje się” zatem w innej przestrzeni. 
Dotyczy konfl iktu między pewnym uniwersalnym doświadczeniem, które 
stało się udziałem słowiańskich budzicieli – czyli egzystencją w wielonarodo-
wej monarchii Habsburgów i statusem jej wiernych poddanych, a jednoczes-
nym pełnieniem funkcji swoistych akuszerów gwałtownej narodowej gene-
sis. Drugi ze składników tego równania wymagał przyjęcia pewnej niezwykle 
restrykcyjnej wizji samych siebie, wizji, która była związana ze swoistym 
przeformułowaniem własnej tożsamości czy też pewnym nadbudowaniem 
nad ową tożsamością nowej, będącej już jednak ideologicznym konstruktem.

Interesujące spostrzeżenia dotyczące tej kwestii odnajdujemy w cyto-
wanej już pracy Dąbrowskiej-Partyki. Badaczka wskazuje na problem toż-
samości jako na „jeden ze scjentystycznych mitów, które legły u podstaw 
nowoczesnej świadomości kulturalnej”219. Owa mityczność jest związana 
z przekonaniem, że człowiek jest tym, kim chce być, a więc istotą sprawu-
jącą absolutną władzę nad przebiegiem kształtowania własnej tożsamości 
i pozostającą w tym względzie w stanie całkowitej wolności egzystencjalnej. 
Jak podkreśla autorka, nowoczesna antropologia i psychologia przekonanie 

pojmowania siebie, wyrażającą się we wspólnych kodach kulturowych, systemach wartości, prze-
konaniach i interesach, stabilizowaną oraz aktualizowaną za pomocą instytucji i symboli. Poprzez 
odwołania do niej narody interpretują swą egzystencję, a także legitymują własne działania skiero-
wane do wewnątrz lub na zewnątrz wspólnoty”. Nationalismen in Europa. West- und Osteneuropa 
im Vergleich, red. U. v. Hirschhausen, J. Leonhard, Göttingen 2001, s. 15. Cyt. za: W. Schmitz, 
Drogi do narodu? O konstrukcji literatury narodowej z poczucia konieczności [w:] Opowiedziany 
naród. Literatura polska i niemiecka wobec nacjonalizmów XIX wieku, red. I. Surynt, M. Zybura, 
Wrocław 2006, s. 64.

218 M. Dąbrowska-Partyka, Literatura pogranicza..., s. 126.
219 Ibidem, s. 83.
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to zaliczają do intelektualnych zabobonów220. Człowiek zatem byłby tym, 
kim w danym momencie nie tyle chce, ile powinien być, to zaś pozwala nam 
spojrzeć na kwestię kreacji słowiańskiej tożsamości jako na pewien dziejowy 
imperatyw. Imperatyw, na którym zaważył niewątpliwie klimat epoki, roz-
miłowanej w tym, co swoiste/rodzime i narodowe.

W świetle tak postawionej tezy „bycie sobą” jest procesem o wiele bar-
dziej skomplikowanym i oznacza nie tyle, jak chciałby Søren Kierkegaard, 
bycie sobą pojedynczym, ile pewną „wiązkę relacji”; oznacza bycie sobą 
podwojonym, rozmyślnie i znacząco dwuznacznym. Taka właśnie, rozwar-
stwiona i migotliwa, jawi się słowiańska tożsamość. Na napięcie pomiędzy 
byciem sobą a byciem kimś innym nakłada się tu dodatkowo okoliczność, 
że nie mamy do czynienia z tożsamością indywidualną, cały proces kreacji 
odbywa się bowiem na poziomie wspólnotowym. Tożsamość, z którą mamy 
prymarnie do czynienia, jest tożsamością kolektywną. Dąbrowska-Partyka 
podkreśla, że w kulturach odrodzeniowych, w kontekście walki o dominację 
wzorów tej kultury, zachodzi nieustanny spór między kryterium kolektywi-
stycznym a indywidualnym. Spór ten rozstrzyga się zdecydowanie na korzyść 
tego pierwszego221.

Wyznaczona przez kolektywistyczne kryterium słowiańska odrodzenio-
wa tożsamość narzuca więc rygorystyczne warunki przynależności. Nosiciele 
wzoru – intelektualiści – kształtują wzory i antywzory, a nazywając rzeczy-
wistość, modelują ją zgodnie z patriotycznym „zapotrzebowaniem”. Ślady 
wszystkich tych procesów, noszących niejednokrotnie znamiona zabiegów 
rytualnych, odnajdujemy w analizowanych listach.

Tożsamość słowiańska jawi się zatem – parafrazując tytuł książki Hali-
ny Janaszek-Ivaničkovej – jako zadanie dla jej kreatorów. Zadanie, którego 
„obiektem” powinni stać się w pierwszej kolejności oni sami. Muszą bo-
wiem najpierw ukształtować własną słowiańską tożsamość, a następnie w nią 
uwierzyć. Pierwszym, symbolicznym krokiem w stronę owej patriotycznej 
przemiany jest przybranie nowego imienia. Słowiańskie kultury narodowe 
tego czasu pełne są narracji o swoistych rytuałach przejścia. Nadawano sobie 
dodatkowe imiona słowiańskie lub całkowicie zmieniano (pierwotnie naj-
częściej niemieckie) brzmienie swojego imienia i nazwiska. Znamy sprawo-
zdanie ze słynnej wyprawy Ľudovíta Štúra i jego uczniów na Devín w roku 
1836, podczas której przyjęli oni nowe słowiańskie imiona222; wiadomo też, 
że słynny iliryjski poeta Stanko Vraz naprawdę nazywał się Jakob Frass223, 
czeska patriotka Bohuslava Rajská – obiekt romantycznych wzruszeń Samo 

220 Ibidem.
221 Ibidem, s. 83–84.
222 Por. J.M. Hurban, Ľudovít Štúr, Turčiansky Sväty Martin 1928, s. 95.
223 M. Dąbrowska-Partyka, Semioza „początku” a modelowanie procesu historycznoliterackiego 

[w:] eadem, Świadectwa i mistyfi kacje..., s. 53.
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Bohdana Hrobonia – nosiła imię Antonia Reissová, a Ján Kollár w swoich 
listach niestrudzenie pisał o Josefi e Jungmannie – „Mladon”.

Imię znaczy, nadanie imienia przeobraża człowieka, określa jego przezna-
czenie. Zmiana imienia oznacza więc ponowne narodziny, w tym wypadku 
– narodziny dla „słowiańskości”. To przykład na to, jak silnie zideologizo-
wane myślenie magiczne wywiera realny wpływ na zmianę rzeczywistości. 
Przyjrzyjmy się teraz analogicznym rytualnym gestom, na których ślady 
natrafi amy w obrębie epistolografi i. Nie ulega bowiem wątpliwości, że toż-
samość wspólnoty słowiańskiej została skonstruowana najpierw w literacko-
-publicystycznej przestrzeni publicznej warstw wykształconych, a więc rów-
nież w listach. Opierała się zatem – jak pisze Walter Schmitz – na medium, 
dzięki któremu została stworzona224. Skupmy się więc na kategorii „imienia” 
w listach. Nie musi ono – co oczywiste – oznaczać jedynie imienia własnego, 
może być nazwą innego typu, która jednak funkcjonuje na podobnych zasa-
dach. Interesują nas te fragmenty listu, które dotychczas pomijaliśmy, a któ-
re – z punku widzenia gramatyki korespondencji – spełniają ważną funkcję 
delimitacyjną. Mowa o początkach listów, czyli „formułach adresatywnych”. 
Zwraca na nie uwagę Elżbieta Książek, konstatując, że:

Nadawca, formułując swą wypowiedź, ma na uwadze określonego odbiorcę, któ-
rego obecność widoczna jest w formie adresatywnej. Ów zwrot do adresata wyzna-
cza przyszłego odbiorcę listu, dokonuje jego identyfi kacji, zaznacza tym samym 
gotowość do podjęcia dialogu. Obecność formy adresatywnej stanowi więc sygnał 
przejścia do dialogu, jest zaproszeniem do rozmowy225.

Zaproszenie do dialogu jest zaproszeniem do zaistnienia więzi. Początek li-
stu ma zatem kluczowe znaczenie. Jak pisze badaczka, forma adresatywna 
dokonuje identyfi kacji adresata w najgłębszym znaczeniu tego słowa. Jak 
zwracają się do siebie słowiańscy patrioci? Większość tych form adresatyw-
nych nie wykracza poza ramy pewnego dziewiętnastowiecznego epistolar-
nego konwenansu, stanowiąc tym samym niewątpliwy przyczynek do opisu 
romantycznej kultury uczuć. Natrafi amy na klasyczne sygnały znamionu-
jące zażyłą przyjaźń, najczęściej uwidaczniające się w użyciu deminutyw-
nej formy imienia adresata (listy pełne są apostrof: Samko, Jožko, Janko 
itd.) lub też poprzez sięgnięcie po pieszczotliwe w swej istocie sformuło-
wanie – „Brat muoj drahí” („Bracie Mój Drogi”), „Drahí Bratku” („Drogi 
Bratku”) czy „Braček drahí” („Bratku Drogi”)226. Oprócz wspominanych 
fraz odnajdujemy również określenia wskazujące na dużą zażyłość między 

224 W. Schmitz, Drogi do narodu?..., s. 72.
225 E. Książek, Tekst epistolarny..., s. 41.
226 Przykłady wariacji na temat sformułowania „Bracie Mój” zaczerpnięte są z korespondencji 

Ľudovíta Štúra i Jozefa Miloslava Hurbana. Nie umieszczam w tym miejscu przykładów z listów 
innych autorów, gdyż te przytoczone mogą z powodzeniem zostać potraktowane jako modelowe.
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korespondentami, nie tak już jednak familiarne, jak i te, które świadczą 
o większym między nimi dystansie. Ich rejestr obejmuje wszystko, co mie-
ści się między „Milovaný přítelí” („Umiłowany Przyjacielu”), „Milý přítelí” 
(„Miły Przyjacielu”) a „Velectěný a Drahocenný Pane” („Wielce Szanowny 
i Najdroższy Panie”) i „Slovútný Pane” („Zacny Panie”). To krótkie zestawie-
nie podaję jedynie dlatego, by wykazać, iż pod względem frekwencji jedna 
forma adresatywna w dużej mierze tłumi wszystkie wymienione przeze mnie 
wyżej i właśnie ona jest głównym przedmiotem naszego zainteresowania.

Określenie, o którym mowa, to przeróżne wariacje sformułowania „Sza-
nowny Słowiański Patrioto” („Velectěný Pane Vlastenče”), które pojawia się 
najczęściej i ma najwięcej wersji. Przyjrzyjmy się paru najbardziej reprezen-
tatywnym przykładom. 14 kwietnia 1845 roku czeski językoznawca i publi-
cysta pracujący w Wiedniu – Alois Vojtěch Šembera – pisał do Stanka Vra-
za: „Velevážený Pane, Drahocenný Vlastenče!” („Wielce Szanowny Panie, 
Najdroższy Patrioto!”). Do tego samego poety iliryjskiego Alexander Bole-
slavín Vrchovský zwracał się w liście z 5 grudnia 1837 roku: „Výborný Vla-
stenče!” („Znamienity Patrioto!”). 21 czerwca 1835 roku Karol Kuzmány 
rozpoczynał swój list do Ljudevita Gaja słowami: „Důstojný Pane, Velectěný 
vlastenče!” („Czcigodny Panie, Wielce Szanowny Patrioto!”), a Jaroslav Po-
spíšil w liście z 6 stycznia 1841 roku używał przywitania „Slovútný Pane 
Vlastenče!” („Szanowny Panie Patrioto!”) (DČS, s. 39, 46, 96). Ľudovít Štúr 
30 czerwca 1840 roku pisał w liście do Izmaiła Sriezniewskiego – rosyjskie-
go slawisty i podróżnika po ziemiach słowiańskich – „Velectěný Slovanský 
Vlastenče Předrahý Příteli!” („Wielce Szanowny Patrioto Najdroższy Przyja-
cielu!”), natomiast w stosunku do Josefa Friča i Václava Staňka wykorzystał 
sformułowanie „Velectěný Pane Vlastenče” („Wielce Szanowny Panie Patrio-
to”) (LĽŠ II, s. 239, 249 i inne). Pavol Jozef Šafárik w liście do Martina Ha-
muljaka z 25 lutego 1825 roku użył słów: „Urozený Pane, Draze vážený vla-
stenče!” („Dostojny Panie, Wielce Szanowny Patrioto!”)227, a do tego samego 
założyciela „Spolku Milovníkov Reči a Literatúry Slovenskej” (Towarzystwa 
Miłośników Języka i Literatury Słowackiej) w Budzie 16 marca 1846 roku 
zwracał się: „Vísoko učení paňe, horliví, cťi najhodňejší vlastenče a prjaťelu!” 
(„Wielce Uczony Panie, Pełen Zapału, Czci Najgodniejszy Patrioto i Przyja-
cielu!”). Ján Kollár 5 października 1836 roku witał się z Tomášem Burianem, 
wojskowym i profesorem języka czeskiego na akademii wojskowej w Wiener 
Neustadt: „Výborný vlastenče, přemilý přítelí!” („Zacny Patrioto, Najmil-
szy Przyjacielu!”), zaś do Karela Zapa, praskiego działacza przebywającego 
we Lwowie, męża Honoraty Wiśniowskiej, pisał w 1839 roku: „Blahorodý 
pane, velectený vlastenče!” („Dostojny Panie, Wielce Szanowny Patrioto!”). 
Autor Córy Sławy nie zapominał też o młodych adeptach pracy na niwie 

227 Listy Pavla Jozefa Šafárika Martinovi Hamuljakovi, red. A. Maťovčík, Martin 1965, s. 29.
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narodowej. W życzliwym tonie, sygnalizującym przyjęcie „niedorosłego” 
jeszcze patrioty do wspólnoty bardziej doświadczonych w tej mierze „współ-
-Słowian”, odniósł się do Františka Cyrila Kampelíka, młodego brneńskie-
go lekarza i działacza narodowego: „Přemilý mladý vlastenče” („Najmilszy 
Młody Patrioto”), a do Ctiboha Zocha – „Přemilý přítelí, mladý Slovane” 
(„Najmilszy Przyjacielu, Młody Słowianinie”) (LJK, s. 108, 160, 161 i 208).

W innych listach spotykamy się z sytuacją odwrotną – ich początek nie 
znamionuje symbolicznego włączenia nowych patriotów, ale wskazuje na nie-
zwykle wysoki status adresata w patriotycznej społeczności. Modelowe są pod 
tym względem listy wysyłane do Pavla Jozeffi  ego, superintendenta Kościoła 
protestanckiego, wybitnego działacza narodowego i kościelnego. Początkowe 
fragmenty tej korespondencji są utrzymane w podobnym duchu. W styczniu 
1844 roku Štúr pisał: „Důstojný Pane, Velebný Otče” („Czcigodny Panie, 
Wielebny Ojcze”), a w kwietniu tego samego roku z większą jeszcze estymą 
– „Důstojný Pane Otče náš Nejdražší!” („Czcigodny Panie Ojcze Nasz Naj-
droższy!”) (LĽŠ II, s. 9 i 30). Štúrowi wtórował Francisci, pisząc do Jozeffi  e-
go w styczniu 1845 roku: „Dôstojný Otče! Vysokoctěný zástupce Slovákov” 
(„Czcigodny Ojcze! Wyśmienity Przedstawicielu Słowaków”, LJF, s. 63).

Początek cytowanego wyżej listu do Ctiboha Zocha uświadamia, że na-
główki listów dokonywały identyfi kacji również na innym poziomie – pod-
kreślały przynależność nie tylko do rzeszy patriotów, ale także Słowian. 
Alexander Vrchovský pisał do Stanka Vraza 5 grudnia 1837 roku: „Statný 
Slovane!” („Stateczny Słowianinie!”), działacz i lekarz praski Jaroslav Podlip-
ský zwracał się do Ljudevita Gaja: „Veléctěný Pane! Sláve slovútný!” („Wielce 
Szanowny Panie! Zacny Słowianinie!”), a Josef Roštlapil, historyk i astronom 
– „Blahorodný pane! Bratře v Slávii” („Dostojny Panie! Bracie w Sławie”) 
(DČS, s. 47, 105, 107). Korespondencja Ľudovíta Štúra, ze względu na swo-
ją obszerność i największą bodaj liczbę korespondentów, wskazuje na ten-
dencję do tworzenia swoistej siatki epistolarnych powiązań, wyznaczającej – 
niczym południki i równoleżniki na mapie – zasięg wyobrażonej wspólnoty 
słowiańskich luminarzy. W przypadku Štúra epistolarny wektor był skiero-
wany zarówno w stronę najbliższego mu środowiska czeskiego i słowackiego 
(17 stycznia 1838 roku pisał do Vrchovskiego: „Předrahý rodáku Slaviane” 
[„Najdroższy Rodaku Słowianinie”], a parę miesięcy później z większą jesz-
cze emfazą: „Přemilý bratře Slavjan!” [„Najmilszy Bracie Słowian!”] [LĽŠ I, 
s. 139 i 147] czy też „Bratře v Slávě” [„Bracie w Sławie”, LĽŠ III, s. 9]), 
jak również na południe i wschód. W liście do rosyjskiego slawisty Osypa 
Bodianskiego pisał: „Blahorozený Pane, Vysoce Ctěný Slovane!” („Dostojny 
Panie, Wielce Czcigodny Słowianinie!”), natomiast korespondencję do chor-
wackiego polityka, historyka i literata Ivana Kukuljevicia tytułował: „Mno-
goštovani Gospodine Verla duša Slavjanska!” („Wielce Szanowany Panie 
Gorąca Duszo Słowiańska!”) (LĽŠ IV, s. 25 i 29). Nie czynił rozróżnienia 
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na kobiety i mężczyzn – wszyscy należeli do jednej wielkiej patriotycznej 
wspólnoty, a Bohuslava Rajská zasłużyła nawet na niezwykle dystyngowaną 
apostrofę: „Velectěná slečno – ušlechtilá vlastenkyně!” („Wielce Szanowna 
Panno – Szlachetna Patriotko!”, LĽŠ I, s. 255).

W kontekście identyfi kacyjnej roli form adresatywnych niewątpliwie 
znaczące są również listy kierowane do wszelkiego rodzaju pomniejszych 
wspólnot. Do listu z listopada 1837 roku adresowanego do Ljudevita Gaja 
słowacki animator narodowy dołączył odezwę do młodzieży iliryjskiej, którą 
rozpoczął słowami: „Zdrav nam bili ljubezni pobratimci, věrni Slavie sino-
vi” („Bądźcie nam zdrowi mili pobratymcy, wierni Sławy synowie”, LĽŠ I, 
s. 128). W podobnym tonie zwraca się Kollár do młodzieży serbołużyckiej 
w maju 1839 roku: „Přemilí přátelé! Bratři Slávové!” („Najmilsi Przyjaciele! 
Bracia Słowianie!”, LJK, s. 200).

To mozolne wyliczenie miało jedynie pokazać, że forma „Szanowny Panie 
Patrioto” i wszelkie wariacje na jej temat, umieszczona w tym najbardziej 
eksponowanym miejscu listu, ma swoje niebagatelne znaczenie. Elżbieta 
Książek zwracała uwagę, iż forma adresatywna identyfi kuje osobę, do której 
pisany jest list, stanowi zaproszenie do dialogu, daje więc też możliwość na-
wiązania więzi.

W naszych rozważaniach musimy przyjąć, że identyfi kacja ta ma o wiele 
bardziej znaczące konsekwencje niż tylko rozpoznanie adresata. Wyliczone 
przeze mnie początki listów są elementem współtworzącym wyobrażoną 
wspólnotę. Formy adresatywne tworzą wspólny świat nadawcy i odbior-
cy. Do świata tego należą zaś ci, którzy zostali uznani za patriotów i którzy 
należą do wspólnoty uświadomionych Słowian. Mówiąc zaś w kategoriach 
rytualnych – ci, którym przysługuje imię patrioty i Słowianina. Jak pisze 
dalej Elżbieta Książek, powołując się na badania Janusza Lalewicza i Jerzego 
Jarzębskiego:

Forma adresatywna należy do tych elementów składowych tekstu epistolarnego, 
w której wyraźnie uzewnętrzniają się zamierzone intencje nadawcy, w znacznej 
mierze wyznaczone przez relację, jaka istnieje między nadawcą a odbiorcą. Nadaw-
ca, inicjując kontakt z odbiorcą, ustanawia między sobą a nim określony stosu-
nek, ale zarazem podejmuje wobec niego określone działania, które skierowane są 
na słowo adresata. Równocześnie tekst epistolarny, w tym również i forma adresa-
tywna, jest wytworem wcześniej istniejących stosunków między nadawcą i odbior-
cą. W słowie nadawca formułuje siebie z punktu widzenia „innego”, ze względu 
na niego oraz na relacje z nim. Wynika to z faktu, iż list jest „projektem szczegól-
nego współdziałania nadawcy i odbiorcy”. W konsekwencji powoduje to, że słowo 
staje się wspólnym terytorium między nadawcą a odbiorcą228.

228 E. Książek, Tekst epistolarny..., s. 42. Zob. także: J. Lalewicz, Język, wypowiedź, akt mó-
wienia, „Studia Semiotyczne” 1972, t. III, s. 145–160; J. Jarzębski, O zastosowaniu pojęcia „gra” 
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Współuczestnictwo w słowiańskiej wspólnocie zostaje więc potwierdzone 
przez nadanie odpowiedniego imienia. Imię to – identyczne dla każdego – 
zdaje się, na pewnym poziomie oczywiście, aktualizować tę wspólnotę. Imię 
„Patriota” i imię „Słowianin”, nadawane każdemu, kto ma zaszczyt znaleźć 
się w tej społeczności wybranych, jest imieniem jednocześnie indywidual-
nym i zbiorowym – taki jest też bowiem adresat. Początek listu skierowa-
ny jest przecież za każdym razem do konkretnej osoby, jednocześnie jednak 
wskazuje na istnienie gdzieś w tle całej wielkiej wspólnoty. Nadając odbiorcy 
pewną metaforyczną twarz, sprawia, iż jest ona w jakiś sposób podobna, 
metaforycznie tożsama z tysiącem innych twarzy. Jak pisze dalej Elżbieta 
Książek:

Wydaje się więc, że użycie formy adresatywnej jest swego rodzaju ukłonem w stro-
nę „pozytywnego wizerunku adresata”, wobec którego nadawca wyraża pragnienie 
nawiązania kontaktu. Nadawca poprzez odpowiedni dobór formy adresatywnej, 
nie narażającej „twarzy” odbiorcy, przypisuje sobie pozytywną wartość. Od tego, 
jak określi on odbiorcę, zależy powodzenie dialogu epistolarnego (...). Rodzaj uży-
tej formy adresatywnej warunkuje określone nastawienie odbiorcy do nadawcy 
i samego tekstu epistolarnego. Niezastosowanie się do skonwencjonalizowanych 
zasad nawiązywania kontaktu podyktowanych przez reguły epistolografi czne nara-
ża nadawcę (lub odbiorcę) na utratę „twarzy”229.

Ów zwrot z początku listów pełni zatem rozliczne funkcje: jest elementem 
jakiegoś swoistego odrodzeniowego, epistolarnego idiolektu, jest zarazem 
nobilitującym komplementem i specyfi cznym sposobem zaklinania rzeczy-
wistości. Wyraża swego rodzaju myślenie życzeniowe, odnoszące się do moż-
liwości przetrwania owej wspólnoty i jej nieustannego rozszerzania się. Jak 
wskazywał cytowany już Walter Schmitz:

To „unarodowione” pojmowanie rzeczywistości [postrzeganie świata operujące 
ostrymi podziałami wewnątrz i na zewnątrz, dostarczające strategii decydujących 
o sposobie określania tego, kim jesteśmy „my” i kim są „oni” – przyp. A.H.] stwarza 
niezwykle atrakcyjną ofertę tożsamości zbiorowej, i to w sytuacji, gdy radykalnie 
i niepokojąco zmieniają się, czy wręcz zanikają wszelkie dostępne doświadczeniu 
czynniki wyznaczające tożsamość. Tym samym rozumienie siebie jako elementu 
pewnego większego, ale gwarantowanego a priori porządku „wyobrażonego” (jak 
np. „narodu”) staje się zarazem i niepodważalne, i atrakcyjne230.

Rozumienie siebie jako elementu „większego porządku wyobrażone-
go” jest w przypadku słowiańskich intelektualistów naznaczone stygmatem 

w badaniach literackich [w:] Problemy odbioru i odbiorcy, red. T. Bujnicki, J. Sławiński, Wrocław 
1977, s. 23–46.

229 Ibidem, s. 45.
230 W. Schmitz, Drogi do narodu?..., s. 64.
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pewnej podwójności. Podwójność ta wpisana jest w sam zwrot „Szanowny 
Panie Patrioto”. Była już mowa o tym, że ów patriota jest adresatem jed-
nocześnie indywidualnym i zbiorowym, warto też jednak zwrócić uwagę, 
iż mimo pozornie ofi cjalnej formy tego zwrotu jest on również zwrotem in-
tymnym, gdyż świadczy o przynależności do grona wtajemniczonych, które 
mimo tendencji do rozszerzania się pozostaje gronem niezwykle elitarnym. 
To nie koniec paradoksów. Zwrot ten jest formułą, która – co ważne – wska-
zuje na podwójne obywatelstwo interesujących nas tu korespondentów. Gdy
10 marca 1822 roku Šafárik pisał z Nowego Sadu do Kollára: „Milý Slováne 
a Přítelí” („Miły Słowianinie i Przyjacielu”, ČČM 1873, s. 123), to nie był 
to w gruncie rzeczy tylko i wyłącznie zwrot grzecznościowy, podyktowany 
wymogami epistolarnych konwenansów.

Na członkach patriotycznej społeczności ciąży bowiem podwójne oby-
watelstwo, podwójna identyfi kacja. Jedno obywatelstwo – bycie poddanym 
cesarza monarchii habsburskiej – jest niejako dane, na drugie – bycie Słowia-
ninem, słowiańskim działaczem narodowym – w gruncie rzeczy trzeba zasłu-
żyć. Ta druga identyfi kacja musi zostać potwierdzona. Jednym ze sposobów 
jej uwierzytelniania są owe nagłówki listów.

Przyjrzyjmy się teraz innemu zjawisku. 17 listopada 1829 roku František 
Palacký pisał z Pragi do Jána Kollára:

Odnośnie do ostatniego Pańskiego sonetu, proszę pozwolić, bym Mu garść uwag 
ku pożytkowi ofi arował. Wśród wszystkich malarzy, których Czesi mieli, najlepszy 
jest (obecnie w Rzymie) jeden z najznakomitszych artystów naszego wieku pod 
każdym względem, prawdziwa chluba Czechów; jest to przy tym gorliwy Słowia-
nin i mąż doskonale wykształcony; ten przed wszystkimi innymi musi się zna-
leźć w dziesiątym kościółku. Czym Kadlík w malarstwie, tym Tomášek w muzyce, 
zwłaszcza kościelnej, gdzie z najlepszymi na świecie bez trudu konkuruje, a w Euro-
pie tak o nim głośno, że czeladnicy z Anglii, Włoch i Polski itd. do niego się garną. 
Tomášek jest gorliwym Słowianinem i dlatego tym bardziej zasługuje na miejsce 
w Córze Sławy, gdzie również Mysliveček, który nie dorównuje wielkiemu Zelence 
(żyjącemu przed stu laty), miejsca ustąpić mu powinien. Proszę łaskawie wziąć pod 
uwagę moje słowa i ostatnie wersy sonetu 288 tak zmienić, aby głos Pańskiej Sławy 
był dokładniejszy i tym bardziej donośny. Wśród artystów słowiańskich Kadlík 
i Tomášek najprzedniejsze miejsce mają (ČČM 1879, s. 394).

List powstał w odpowiedzi na prośbę Kollára dotyczącą informacji na temat 
postaci świata słowiańskiego, które powinny znaleźć się w „słowiańskim nie-
bie”, a które słowacki poeta umieścił w wówczas ostatnim, a dziś IV śpiewie 
Córy Sławy zatytułowanym Lethe. W słowiańskim niebie mieli się znaleźć ci, 
którzy zasłużyli na ten zaszczyt, dobrze wykonując zadanie „bycia Słowiani-
nem”, doskonale przyoblekając się w – powiedzielibyśmy za Kierkegaardem 
– za-daną tożsamość. W swoim liście Kollár dokładnie zresztą określił, jakich 
„jakości” poszukuje w świecie słowiańskim. We fragmencie czytamy bowiem:
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W tym ostatnim śpiewie Córy Sławy szukałem takich zwłaszcza imion, które sło-
wiańskie są zarówno pod względem brzmienia, jak i treści; dlatego też u Rosjan 
i Serbów tak wiele, niewątpliwie ważnych i świętych, mężów wykreśliłem, bo 
obce, greckie albo łacińskie imiona mieli (np. Maksim, Bazylij, Teodor, Aleksan-
der, Aleksy), i wybrałem czysto słowiańskie imiona, choć i osoba mniej znacząca 
była. Proszę o wybaczenie tej słabości czy też uporu mego. Nic na to nie poradzę, 
że wszystko to, co czyste i w całości, wewnątrz i na zewnątrz, słowiańskie jest, 
najbardziej mi się podoba. Dlatego pisałem, gdzie tylko mogłem – imię, np. Do-
bromiła, a nie Rettigová [nazwisko – przyp. A.H.]. Dlatego drogiego Jungmanna 
wolałem sczeszczyć na Mladona. Ba, i nazwisko Tomášek najchętniej zamieniłbym 
na inne, czyste, gdybym znał jego chrzestne imię i gdyby ono słowiańskie było. 
Proszę Pana o przysłanie mi jak najprędzej swojego krótkiego życiorysu, bym mógł 
go w Wykładzie umieścić. Jak również Kadlíka, czyli Tkadlíka (LJK, s. 97).

Fragment tego listu był już przytaczany w kontekście odrodzeniowego 
etymologizowania świata. Teraz interesuje on nas jednak ze względu na sym-
boliczny wymiar „słowiańskiego imienia”. Ma tu być ono zewnętrznym prze-
jawem wewnętrznej słowiańskości. To więc, co nazwane imieniem słowiań-
skim, automatycznie staje się słowiańskie, w rytm dokładnie tego samego 
procesu, z jakim mieliśmy do czynienia w przypadku nagłówków listów. 
Zdaje się, że Palacký zrozumiał zamysł słowackiego poety. Charakterystyka 
poszczególnych postaci słowiańskiego świata artystycznego dokonana przez 
Kollára skupia się na zaznaczeniu ich podwójnej tożsamości: są artystami 
(malarzami, kompozytorami) i (nade wszystko) gorliwymi Słowianami. 
Z podobnym zjawiskiem spotykamy się w liście Šafárika pisanym 9 lutego 
1826 roku do Kollára z Nowego Sadu. Šafárik prosi Kollára o przysłanie mu 
paru książek, w tym egzemplarza historii literatury czeskiej. Ma on zostać 
ofi arowany niewymienionemu z nazwiska biskupowi, którego Šafárik gorąco 
zachęca by „został Słowianinem”, cytując zaś fragment oryginału: „Literatury 
české ex. je pro biskupa, kteréhož já zahřívám, pokud mohu, – aby Slovanem 
byl” (ČČM 1874, s. 60).

Słowiańskość jest zatem wyborem nacechowanym etycznie i estetycznie. 
Jest wyborem lepszym, ale również nieuniknionym. Jak pisał Kierkegaard, 
osobowość to synteza „możliwości i konieczności”231. Tożsamość słowiańska, 
jej kreacja, a następnie akceptacja, jest rodzajem dziejowego imperatywu, 
dziejowej konieczności. Jest to również tożsamość, która się rodzi, powstaje 
w przestrzeni wyobraźni, a następnie jest rzutowana w rzeczywistość; to toż-
samość de facto ukonstytuowana przez wyobraźnię. Jak wskazywały Izabela 
Surynt i Mirosława Zielińska: 

Proces tworzenia „narodu” pokrywa się z budowaniem specyfi cznej tożsamości, 
współkreowanej przez narrację, której adresatem był kolektywny odbiorca nazwa-

231 S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie..., s. 179.
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ny „narodem”. Kształtowanie się tożsamości narodowej to przejmowanie kolek-
tywnych wyobrażeń o danej wspólnocie, stąd funkcję kreacji narracyjnych można 
porównać do „magazynów” zbiorowych doświadczeń i wiedzy o świecie, archiwi-
zujących pamięć kulturową. Opowiadana rzeczywistość jest zatem rzeczywistością 
uporządkowaną, zrozumiałą, mającą przekonywać, a więc jej zinterpretowanym 
„odbiciem”, posiłkującym się nieodmiennie własnymi zapatrywaniami, oczekiwa-
niami i pragnieniami. Narracja jako społeczna konstrukcja rzeczywistości to jed-
nocześnie system reguł, któremu poprzez uporządkowanie chaosu zdarzeń i zorga-
nizowanie myśli w jednolitą całość towarzyszy swoiste zamykanie potencjalnych 
alternatyw232.

Rozważania te możemy bez ryzyka nadinterpretacji odnieść do każdej wspól-
noty. Najbardziej interesujące jest to, że zbiorowy odbiorca – „naród” otrzy-
muje gotowy „produkt”, gotowy projekt wspólnoty, projekt uporządkowany 
i zrozumiały. Cały ciężar uporania się z jego przygotowaniem, a więc cały 
ciężar ukształtowania tożsamości, ale także świadomość, iż jest ona ukształ-
towana, czyli w pewnym sensie nieprawdziwa, spada na budzicieli. To oni, 
jako nosiciele wzoru, są zmuszeni poradzić sobie z własnym „podwojeniem”.

Powtórzmy raz jeszcze – osobowość odrodzeniowa jest rozdarta i rozwar-
stwiona, jej scalenie stoi pod znakiem zapytania. Może jednak – że po raz 
kolejny przywołamy Kierkegaarda – synteza jest stanem mitycznym? Może 
tożsamość, tożsamość elit słowiańskich, nie opiera się na likwidacji rozdarcia 
między sobą – jakim się jest, a sobą – słowiańskim patriotą? Może tożsamość 
– jak pisze o tym komentator fi lozofa, Edward Kasperski – polega na dialek-
tycznym spotęgowaniu tego, co sobie przeczy? Wybór nie zasadza się więc 
na odrzuceniu jednej z możliwości, ale na tym, by „zachować w stanie goto-
wości oba wykluczające się człony alternatywy, by – innymi słowy – wybrać 
wybieranie”233.

Wróćmy jednak do cytowanego wyżej listu Palackiego. Zauważmy, 
że pozwala on sobie na uwagę o konieczności przerobienia przez słowac-
kiego poetę końcówki sonetu, o którym mowa – „Proszę łaskawie wziąć 
pod uwagę moje słowa i ostatnie wersy sonetu 288 tak zmienić, aby głos 
Pana Sławy był dokładniejszy i tym bardziej donośny”. Uwaga Palackiego 
wskazuje na to, że ważne było, aby ci, którzy okazali się godnymi tego za-
szczytu, znaleźli się na kartach poematu Kollára. Obecność wśród bywal-
ców słowiańskiego nieba potwierdzała przynależność do wspólnoty, była też 
jednym z elementów przypieczętowujących słowiańską tożsamość. Nieprzy-
padkowa jest zatem epistolarna dyskusja Václava Hanki i Jána Kollára latem 
i jesienią 1832 roku związana z pełnym wydaniem Córy Sławy. W czerwcu 
1832 roku Hanka pisał:

232 I. Surynt, M. Zielińska, Między tożsamością narracyjną..., s. 30.
233 E. Kasperski, Kierkegaard, s. 339.
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Rozkoszowałem się wielce pełnym wydaniem Pańskiej Córy Sławy, tak że z ręki jej 
wypuścić nie chciałem, póki całej, że tak powiem, od deski do deski nie przeczyta-
łem. Zląkłem się wszakże bardzo, rozpoznając siebie w 517 między piekielnikami, 
jako pierwszego użytkownika ortografi i analogicznej i pierwszego jej zwolennika, 
i boję się, że obecnego ciałem tu, a w niebie, w 460, ledwie kawałkiem pięty, jedynie 
dla wypełnienia rymu (z racji brzmienia nazwiska), młodzież mnie będzie, zwłaszcza 
ta, która mojego serdecznego i gorącego oddania dla wszystkiego, co słowiańskie nie 
zna, palcami wytykać. Muszę się jednak pocieszyć tym, że tak znakomite osobistości 
jak Puszkin, Mickiewicz, Delwig, Zaleski, Brodziński, Słowacki etc. etc., którzy jako 
najświetniejsze gwiazdy na fi rmamencie słów poezją się zabawiają, miejsca w Pań-
skim niebie nie mają. Wielu zaś ma całe ołtarze, ich to snadź pieśni pierwej w niebie 
śpiewane, a prace czytane będą. Ale ciesz się, Václavie, twoje, acz prościutkie, pieśni 
na ziemi czeskiej i morawskiej brzmią wszędzie, a starania twoje Akademia rosyjska 
wielkim medalem, Aleksander pięknym pierścieniem, a Mikołaj orderem słowiań-
skim ze słowy „Za pochwalanyja uprażnienija w sławianskoj słowiesnosti” odzna-
czyli, nie zważając na to, że zbioru tego redakcja „Časopisu” – kiedy to Vinařický, 
nie dla mnie, tylko żeby ktoś nie pomyślał, że go Czesi nie zauważają, ponieważ 
z taką intencją mu to pożyczyłem, chciał go opublikować – nie przyjęła.

Gdybyś Pan wiedział, że Demidow przy rosyjskiej Akademii taki fundusz zało-
żył, że za najlepszą rosyjską książkę 800 rubli srebrem pierwszy, a 600 drugi pisarz 
dostaje, też byś go Pan w sonecie 520 nie posadził. Gdybyś Pan znał tego starca, 
który – czego świadkiem byłem – płaczem się zanosił, że w takich mu się czasach 
narodzić przyszło, gdy językowi czeskiemu na pogrzeb dzwonią, to byś go Pan tak 
nie przedstawił, a jego współtowarzysz, który nie przebiera w słowach, z pewnoś-
cią stanie na drodze Pańskiej książki w Czechach. Jeśli możesz Pan to naprawić, 
to proszę tak uczynić. Gdybym wiedział, że coś takiego Pan przygotowujesz, sam 
bym Šafaříka poprosił, by Ci porządny wybór autorów przygotował, acz byłbym 
za tym li tylko (wyłącznie, by Panu nieprzyjaciół nie mnożyć), by karać i nagradzać 
wyłącznie zmarłych już autorów, niektórym żywym skuteczniej i słuszniej byłoby 
jedynie pogrozić. (...) Proszę przyjąć moje uwagi życzliwie, bo z takim zamiarem je 
Panu zasyłam, i proszę w łaskawej pamięci zachować tego, który Panu wszelkiego 
szczęścia i błogosławieństwa z niebios życzy, swego wielbiciela i przyjaciela Václava 
(ČCM 1897, s. 230–231).

„Obecność” w Córze Sławy została więc uznana za punkt honoru. Gorzki 
i ironiczny fragment listu Hanki świadczy o tym, że nawet tak zasłużona 
i uznana osobistość nie uchroniła się przed pragnieniem doraźnego w gruncie 
rzeczy komplementu. Z przytoczonego wyżej fragmentu wynika, że Hanka 
pojawia się w poemacie słowackiego poety, ale jakby przypadkiem, dla – jak 
sam to określa – rymu. Sonet, o którym mowa, pochodzi ze śpiewu zatytuło-
wanego Lethe (sonet 77) i jest poświęcony „zaczynowi” wszechsłowiańskiej bi-
blioteki, który stanowią mniej lub bardziej autentyczne literackie starożytno-
ści słowiańskie – Fragmenty fryzyńskie, Rękopis królodworski, Słowo o wyprawie 
Igora i Psałterz królowej Jadwigi. Spoiwem słowiańskiej wspólnoty są jednak 
nie tylko owe dzieła, ale również ich odkrywcy. W sonecie 460 czytamy:
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Počátek i pervé šeslavenské
učiněn jest tuto knihovny,
památek má sklad už neskrovný,
zvláště světské dvě, dvě náboženské;

Kralodvorský spis, a o vojenské
zbroji Igora zpěv bojovný,
zlatopsaný Žaltář královný
Hedviky, pak Zlomky Freisingenské!

Každému jest nářečí a kmenu
oddělena třida vedlejší,
jednuť mají střechu však i stěnu!

Malbami se podlaha i schránka
leskne, strážcové pak slawnější
jsou w ní Bandtke, Kopitar a Hanka234

(s. 350)

Emocjonalny ton listu Hanki sugeruje, że decyzje o umieszczaniu słowiań-
skich osobistości na przemian w piekle i niebie słowiańskim powinny być 
przemyślane i konsultowane przez innych „budzicieli”235. Szkody bowiem 
wynikłe z ich błędnego i nieprzemyślanego umiejscowienia w przestrzeni 

234 Przekład: „Początek i pierwsze wszechsłowiańskie / uczynion jest dla tej biblioteki, / pa-
miątek ma skład już okazały, / zwłaszcza świeckie dwie, dwie religijne; Królodworski rękopis, 
i o wojennej / zbroi Igora śpiew bohaterski, / złotem pisany Psałterz królowej / Jadwigi, a następ-
nie Zabytki fryzyńskie! / Dla każdego narzecza i plemienia / pomieszczenie osobne, / dzielą wszak 
ścianę i dach! / Malunkami się podłoga i schowek / świecą, strażnicy są wszak sławniejsi / są tu 
Bandtke, Kopitar i Hanka”.

235 Sonet 517, którego treść Hanka zrozumiał jako krytykę własnej osoby, należy już do śpie-
wu V – Acheron i wieszczy rychły upadek wspólnoty słowiańskiej związany z wewnętrznymi roz-
darciami wynikającymi z niemożności ujednolicenia ortografi i:

Při prahu hned přišlo mnohé ptáčky
v kletci železné nám shlednauti,
mezi nimi zvláště kohouti,
vrány, čajky, kvíčaly a kačky;
Takový pak vedli škřek a rvačky
jak by svět měl w rumy padnouti,
a když začnu na tím trnouti,
zřím že to jen mluvnické jsou hračky:
zobákem ti zastávali jota,
druzí pazourami ypsilon,
jer a glagol kváká třetí rota;
Milý Bože! tím se národ mate,
myslím, totě nový Babilon,
věru slušně w očistci lkáte!

(s. 394)
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poematu mogą być niepowetowane. Ta swoista wewnętrzna geografi a Córy 
Sławy ma zbyt duże znaczenie dla wizerunku słowiańskich koryfeuszy, ale 
również – jak się wydaje – jest dla nich samych znaczącym, symbolicznym 
potwierdzeniem faktycznego „działania” przyjętej tożsamości. W odpowiedzi 
na list Hanki z 18 września 1832 roku Kollár wyraźnie próbował naprawić 
domniemaną urazę. Pisał:

Boli mnie, że tak bardzo jesteś Pan niezadowolony z Córy Sławy, że tyle uwag i za-
strzeżeń do niej masz! Gdybym o tym wiedział, nawet tych dwóch egzemplarzy nie 
posłałbym do Czech (...). O niedoskonałościach tego dzieła ja sam wiem najlepiej; 
ale bardzo się Pan mylisz, jeśli zakładałeś, że ja taki zamiar miałem, by Pana urazić 
albo zasługi Jego umniejszyć. Sonet 517 nie odnosi się do wyznawców i zwolenni-
ków ortografi i analogicznej, sam wszak do nich należę, ale do tych zapalczywych, 
szalonych, afektowanych mącicieli, których i wśród naszych młodych niemało, 
a którzy ortografi ę za ostateczny cel dążeń patriotycznych mają i wszelkie rozmowy 
o literaturze do tego tematu sprowadzają, jakby cały świat od tego zależał. I zły jest 
punkt widzenia, z którego Pan na sonet 460 patrzysz, sądząc, że „ledwie kawałkiem 
pięty, jedynie dla wypełnienia rymu” tam jesteś. Pana imię jedynie tam wspomi-
nam. Jego zasługi są bowiem zbyt wielkie, by moja osoba i moja praca szkodę jaką 
albo pożytek przynieść tu mogły (ČČM 1897, s. 232).

Bycie słowiańskim patriotą w wielonarodowej monarchii austriackiej 
oznaczało konieczność skonstruowania ponad swoją niejako oczywistą toż-
samością, tożsamością cesarskiego poddanego, jeszcze jednej tożsamości, 
która była związana z uczeniem się tego, jak być Słowianinem. Na wiele 
sposobów przebiegała ta nauka, rozmaicie można było również uzyskać po-
twierdzenie współuczestnictwa we wspólnocie słowiańskiej. Nagłówki listów 
i „obecność” w poemacie słowackiego poety były jednym z przyczynków 
do uzyskania takiego właśnie poświadczenia. Tożsamość słowiańska jest więc 
naznaczona piętnem swego rodzaju patriotycznej schizofrenii, skazana na by-
cie sobą i jednocześnie kimś innym. Maria Dąbrowska-Partyka pisze w tym 
kontekście o „tożsamości chwiejnej”:

Tożsamość chwiejna lub rozmyta przekształca się w swoistą nadtożsamość – za-
mknięty zbiór aksjomatów, które nie tyle opisują i porządkują rzeczywistość, 
co przed nią chronią. Doraźnie kreowany interes zbiorowości unieważnia osobowy 
wymiar moralnych dylematów236.

Przekład: „Za progiem wnet mogliśmy wiele ptaszków / w klatce żelaznej siedzących ujrzeć, / 
między nimi zwłaszcza koguty, / wrony, czajki, kwiczoły i kaczki; / Tak bardzo skrzeczały i kłóciły 
się, / jakby świat miał się zaraz obrócić w ruinę, / a gdy cały zacząłem od tego cierpnąć, / spostrze-
głem, że są to tylko zabawy słowem: / dziobem jedni bronili joty, / drudzy pazurami ipsylonu, / jer 
i głagoł kwacze trzecia kompania; / Mój Boże! Tym się naród plącze, / myślę, oto nowy Babilon, / 
naprawdę słusznie w czyśćcu narzekacie!”. 

236 M. Dąbrowska-Partyka, Literatura pogranicza..., s. 123.
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Porządkowanie rzeczywistości w aspekcie budowania i umacniania sło-
wiańskiej tożsamości jest niezbywalnie związane z koniecznością kreacji po-
zytywnego wzorca, który można naśladować, modelu, który może być prze-
szczepiany dalej. Zanim jednak przyjrzymy się rozsianym w korespondencji 
pozytywnym i negatywnym bohaterom tej odrodzeniowej odysei, warto 
zwrócić uwagę na te jej momenty, w których autorzy listów z własnego życia 
próbowali uczynić pouczającą biografi ę. Te „autobiografi e serdeczne”, wi-
doczne w omawianej epistolografi i, stanowią interesujące próby dostrojenia 
własnego życia do pewnego pożądanego wzoru. Dwa obszerne fragmenty 
listów dwóch autorów pojawią się tu jako znaczące modelowe egzemplifi -
kacje tendencji, o których mowa. Autorzy tych listów, w kontekście pewne-
go konkretnego przełomowego momentu odrodzeniowej historii, wystąpili 
jako swoisty patriotyczny dipol.

Kontekst, o którym mowa, jest związany z kodyfi kacją literackiego języka 
słowackiego i reakcją słowiańskich intelektualistów na tę – jak to określa Wła-
dimir Francew – „Šturowską schizmę”237. Interesuje nas tu zwłaszcza reakcja 
Jána Kollára z jego otwartego listu do Ľudovíta Štúra, który później wszedł 
w skład słynnej broszury Hlasowé o potřebě jednoty spisovného jazyka pro Če-
chy, Moravany a Slováky, wydanej w Pradze w 1846 roku. Nie chodzi przy 
tym o argumenty słowackiego poety dotyczące szkodliwości działania Štúra, 
ale o jego, wpisaną w list jakby przypadkiem, autobiografi ę. Drugi fragment 
to list słowackiego przywódcy narodowego pisany do Jána Kutlíka – księdza 
ewangelickiego i gorliwego referenta „Slovenských národných novín” oraz 
„Orla tatranskiego”, dotyczący zmagań młodego języka słowackiego.

Sięgnięcie po fragmenty korespondencji Kollára i Štúra wydaje się o tyle 
zasadne, że ich spór był nie tylko – jak wskazywali już na to badacze – kon-
fl iktem między językiem czeskim a słowackim, ale nade wszystko był sporem 
o właściwe zrozumienie i odpowiednią interpretację historii, prezentacją od-
miennych koncepcji historiozofi cznych238. Chodziło także o dobór takich 
osobistości życia słowiańskiego, które we własnych i cudzych oczach zyskały 
status fi larów ruchu odrodzeniowego. W otwartym liście słowackiego poety, 
opublikowanym w broszurze Hlasowé... z 1846 roku, czytamy:

Nikt się bardziej nie cieszył z Pańskiego czasopisma, nikt się dla niego tyle nie 
napocił, tyle nie napracował, nie nabiegał, nie narozpisywał jak ja. Świadectwo 
to mogę sobie przed całym światem wystawić, o czym Pan doskonale sam wie. 
(...) Do Budy ja przez Dunaj, często podczas srogiej zimy, narażając życie, wśród 

237 V.A. Francew, Šturovo „schizma” a jeho ohlasy, „Časopis pro moderní fi lologii a literatury” 
1914, ročník IV, s. 2 i 3.

238 Taką opinię wyraził w posłowiu do broszury Ctiboha Zocha Slovo za slovenčinu (Brati-
slava 1958, s. 120) słowacki językoznawca Eugen Pauliny. Por. Kollárovská a štúrovská koncepcia 
Slovanstva a slovanskej vzájomnosti [w:] Štúdie z dejín svetovej slavistyky do polovice 19. storočia, red. 
J. Hrozienčik, Bratislava 1978, s. 259–288. 
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lodów podróże odbywałem (...) a ileż, o czym Pan nie wiesz zapewne, fi akrom 
płacić musiałem, ile mówić musiałem o Panu, o Pana osobie, Pana czasopiśmie, 
celach, czasem tak długo, że cała noc mi na tym schodziła. (...) A gdybym tak, 
Boże uchowaj, i wzroku, i słuchu pozbawiony został, jeszcze będę jak niegdyś 
Žižka choćby językiem, nogami i rękami bronić jedności i całości naszego na-
rodu przeciw wszystkim jego oszczercom i odszczepieńcom, wszystkim rozdrab-
niaczom i zwolennikom cząstek, przeciwko wszystkim narzeczowyznawcom 
i plemionosekciarzom, wszystkim tym rzecznikom i autorom owego niebezpiecz-
nego status in statu. (...) Przy całej mojej miłości i szacunku dla czeskiego języka 
i literatury nie wiem jednak, kto słowackiemu żywiołowi i jego skarbom więcej 
miłości i uwagi, więcej czasu i pracy poświęcił niż ja, by służyły na chwałę Słowa-
ków i na pożytek naszego narodu. Kto zebrał, wydał i światu pokazał Zpěvanky 
Słowaków, czyli pieśni ludu prostego, które Europa podziwia? Czy wiesz Pan, ile 
dzieło to wymagało podróży, korespondencji z kaznodziejami, nauczycielami, 
wójtami, rejentami, ileż pieniędzy w nagrodę dać trzeba było dziewkom wiej-
skim, pasterzom i bacom? Wystarczy przeczytać słownik Jungmanna i zapytać 
go, od kogo dostał przesyłkę tych tysięcy pięknych słowackich słów, wyrażeń 
i przysłów, którymi mowa czechosłowackiej literatury tak pięknie wzbogacona 
została. (...) Kto odważył się w miejsce niektórych złych albo niemelodyjnych 
słów i form czeskich po dobre i piękne słowackie słowa i formy sięgać i Czechów 
z nimi zaznajamiać, do naszych książek i pism je wprowadzać i dzięki temu Sło-
wakom honorowe, należne im w świątyni czechosłowackiej literatury miejsce 
dawać? – Jeśli ty, Panie, chlubisz się tak bardzo swoimi zasługami i dokona-
niami w kształtowaniu suwerennego życia słowackiego, spróbuję i ja się trochę 
pochwalić, jak mi to chyba wypada, gwałt czyniąc swojej skromności, bo u mnie 
lewica nie wiedziała, co czyni prawica. Czy powstał jakikolwiek zakład czy sto-
warzyszenie Słowaków, czy założona została jakaś biblioteka i czytelnia słowacka, 
(...) która się ustnie lub listownie do mnie zwróciła i nie zostałaby przeze mnie 
w książki uposażona, zaraz pieniędzmi obdarowana, albo na te obydwa sposoby 
od razu wsparta? (...) Ze wszystkich moich książek więcej niż jedna trzecia Sło-
wakom rozdana. (...) Kto w najniebezpieczniejszej dla Słowaków dobie, dzikiej 
madziaromanii, pierwszą myśl o szukaniu pomocy u tronu zaszczepił i innym 
przekazał? (...) która to prośba i droga w wielu Słowakach ducha narodowego 
obudziła (...). A ilu z powodu języka, narodowości słowackiej prześladowanych, 
chleba pozbawionych, starych i młodych Słowaków się do mnie zwróciło, dzięki 
mnie urząd czy pracę, parafi ę albo szkołę, opiekę czy stypendium albo jakąś inną 
posadę i chleb dostało: jeżeli nic Panu o tym nie wiadomo, wystarczy spytać tych, 
których to dotyczyło (LĽŠ IV, s. 93–97).

Nie ulega wątpliwości, że informacje podane przez Kollára w cytowanym 
fragmencie listu są prawdziwe. Na pewno był on zagorzałym zbieraczem 
pieśni ludowych i niestrudzonym animatorem życia narodowego. Chodzi za-
tem nie tyle o treść, ile o sposób prezentacji własnego życia na kartach listu. 
Życia, które staje się historią heroicznych zmagań z przeciwnościami losu, 
opowieścią o byciu ojcem narodu, jego nieustraszonym obrońcą i powier-
nikiem. Podobnie jak list Hanki, dotyczący sporów wokół rozmieszczenia 
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nazwisk słowiańskich działaczy w IV i V śpiewie Córy Sławy, opowieść 
Kollára nie pełni jedynie funkcji informacyjnej, nie przedkłada wyłącznie 
obiektywnych faktów biografi cznych, nie jest tylko sposobem opisu rzeczy-
wistości, ale poniekąd rzeczywistość tę stwarza albo też sygnuje, zatwierdza 
określoną, pożądaną wizję samego siebie. Kollár – bohater listu jest tożsamy 
z Kollárem rzeczywistym, jednocześnie jednak jest kimś więcej.

Podobne zjawisko obserwujemy w drugim przytoczonym liście. Odsą-
dzony przez Kollára od czci i wiary Štúr widział swoje życie z odmiennej 
perspektywy. We wspominanym już liście do Kutlíka z 2 listopada 1846 
roku natrafi amy na taki oto fragment:

Od dawna już dochodzą mnie wieści, które w narodzie naszym krążą, o tym, jakie 
to ja mam plany; wiem, że jacyś złośliwcy, nie wiedząc już, jak naszkodzić więcej, 
po oręż podejrzliwości sięgnęli i twierdzą, jakobym chciał ewangelików na wiarę 
katolicką przeciągnąć, ale proszę Pana, czym ja ich mam przeciągać? Tymi słowy? 
I czy ci ludzie pozbyli się już całej swojej siły i niezależności, żeby pozwolili innym 
sobą kierować? (...) Jedno mnie tylko w tym cieszy, że żadna co bardziej szczera 
dusza słowacka w to nie uwierzyła, w tym i Ty, Panie, wielce szanowny mężu nasz 
słowacki. (...) I to też o mnie krzyczeli, że ponoć tylko kieszenie chcę sobie napeł-
nić i że potem naród nasz w błocie zostawię. Niech Bóg ukarze tych bezbożnych 
wichrzycieli! Od wczesnej młodości, w bojach z przeciwnościami losu, w mozolnej 
pracy za marną nagrodę, pracowałem z całych sił dla narodu i poświęciłem mu 
wszystko w największym trudzie, a teraz miałbym go opuścić, kiedy trafi ła mi się 
sposobność jeszcze skuteczniejszego dlań działania? Takiego napełniania kieszeni ja 
tylko wrogom naszym życzę, jak my sobie napełniamy, redagując nasze czasopis-
mo; oni nie muszą, ale gdybyś to ty wiedział, jaka jest nasza sytuacja! Oni nie po-
trzebują tego wiedzieć, oni wszystko na złe by obrócili. Tobie mógłbym to szczerze 
opowiedzieć, ale trzymajmy się i bojujmy dalej. Serdecznie mi żal, że Pan tam sam 
zostałeś w walce o życie słowackie, ale nic to, na tych lepszych świat stoi i tylko 
dzięki nim narody się podniosą! (LĽŠ IV, s. 32).

W obu przypadkach – dodajmy przy tym, iż podobne zjawiska w mniejszym 
lub większym natężeniu występują w listach innych działaczy – interesuje 
nas sposób, w jaki ich narracja o sobie samych buduje i wzmacnia słowiań-
ską tożsamość, układa życie w spójną całość, czyni z niego koherentną opo-
wieść. Anthony Giddens pisał, że o tożsamości jednostki przesądza zdolność 
do podtrzymywania określonej narracji239. Danuta Sosnowska, powołując się 
na słowa Giddensa, w książce Inna Galicja pisze:

Narracja biografi czna w chaosie życia szuka ukrytej logiki, ciągłości sensu albo 
konieczności i etycznej wartości biografi cznych zerwań240.

239 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, 
przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2002, s. 77.

240 D. Sosnowska, Inna Galicja..., s. 130.
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Dla bohaterów dwóch przywoływanych miniautobiografi i powtórne 
opowiedzenie historii swojego życia, zebranie pewnych faktów w całość 
i wymienienie ich obok siebie zgodnie z – dodajmy – pewnym pożądanym 
szablonem życia słowiańskiego koryfeusza pierwszej połowy XIX wieku jest 
jednoczesnym przypomnieniem samym sobie, skąd się wzięli; jest także na-
kreśleniem miejsca, do którego zmierzają. Jak pisał o tym Charles Taylor – 
„aby mieć jakieś wyobrażenie tego, kim jesteśmy, musimy mieć wyobrażenie 
tego, jak stawaliśmy się i dokąd zmierzamy”241. Ważny jest zatem początek 
tej drogi. A był on – jak wynika z niektórych listów – naznaczony najczęściej 
patetycznym gestem wyboru właściwej ścieżki życia. Była już mowa o tym, 
że – zgodnie z przekonaniem wyrażonym w korespondencji – wybór jedynie 
słusznej drogi jest rękojmią rozpoznania własnej tożsamości i życia w zgodzie 
z samym sobą. Wybór słowiańskości był wyborem motywowanym zarówno 
estetycznie (języki słowiańskie uznawano za piękniejsze i bardziej melodyj-
ne od języka niemieckiego i węgierskiego), jak i przede wszystkim etycznie. 
Przywołajmy raz jeszcze cytowany już wcześniej list Sama Bohdana Hrobo-
nia do Ľudvíta Štúra z przełomowego 1843 roku:

Z pokorą i głębokim żalem muszę Pana prosić o odpuszczenie mi ciężkiej winy, 
którą wziąłem na sumienie, łamiąc śluby uczynione po tysiąckroć. Nie zapomi-
naj proszę, że odkąd mnie poznałeś, dusza moja trawiona nieodgadnioną chorobą 
krwawiła – i tylko w ulotnych chwilach uniesienia, w czarownym, ale jak tęcza 
przemijającym blasku, w zwierciadło przeznaczenia swego zaglądała. Ludovicie! 
Nigdy jeszcze nie uścisnął serdecznie Panu ręki ten prawdziwy Samoslav, z duszą 
niewierną, którą raz w niebo wznosił, to znów w piekielną otchłań samopotępienia 
zanurzał – wierzę jednak niewzruszenie w geniusz woli słowiańskiej, [który sprawi 
– przyp. A.H.], że ten Samoslav duszę swą wiecznie ruchliwą, mieczem obosiecz-
nym cheruba przepołowioną, skłoni w końcu do sławienia narodu i Tatr świętych 
(LSBH, s. 59).

Wybór właściwej ścieżki jest zatem powtórzeniem gestu narodzin z tą róż-
nicą, iż dokonywany jest już w stanie całkowitej wolności wewnętrznej. Jest 
także przejawem samozaparcia jednostki, jej dążenia ku idealnemu „ja”242. 
Akt wyboru siebie jest więc zarówno rodzajem odrodzeniowej psychotera-
pii, jak i momentem mistycznej przemiany. W kontekście naszych rozważań 
o tożsamości słowiańskiej jako zadaniu do wykonania można też jednak za-
ryzykować tezę, że moment wyboru drogi działań na niwie narodowej, mo-
ment wyboru słowiańskiej tożsamości, jest również momentem faktycznego 
ukonstytuowania się tej drogi, momentem narodzin tożsamości. Jak pisał 
o tym Kierkegaard:

241 Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przeł. M. Gruszczyń-
ski, Warszawa 2001, s. 94. Cyt. za: D. Sosnowska, Inna Galicja..., s. 130.

242 Por. E. Kasperski, Kierkegaard, s. 391.
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Wybór urzeczywistnia się jednocześnie w dwóch dialektycznych ruchach. To, co się 
wybiera, nie istnieje i staje się [dopiero] dzięki wyborowi; to, co się wybiera, [zara-
zem] istnieje, gdyż inaczej nie byłoby wyboru. Gdyby mianowicie to, co wybrałem, 
nie istniało [uprzednio], lecz powstawało w sposób absolutny za sprawą wyboru, 
wówczas nie wybierałbym, lecz tworzyłbym; lecz przecież nie stwarzam siebie, ja 
[tylko] wybieram siebie. Podczas gdy natura została stworzona z niczego, podczas 
gdy ja sam jako bezpośrednia osobowość zostałem stworzony z niczego, to z kolei 
ja jako wolny duch narodziłem się z zasady sprzeczności, bądź też narodziłem się 
dzięki temu, że sam siebie wybrałem243.

Mamy więc do czynienia z prawdziwym paradoksem – wybierając ścież-
kę działań patriotycznych, wybiera się tak naprawdę samego siebie, jest się 
zatem sobą bardziej niż kiedykolwiek; jednocześnie jednak jest się kimś 
innym, nowym, odrodzonym, jest się sobą i innym jednocześnie. Trwanie 
w napięciu pomiędzy tymi dwoma stanami zdaje się niezbywalnym ele-
mentem egzystencji odrodzeniowej. Tym bardziej że raz przybrana maska 
słowiańskiej tożsamości jest nieusuwalna. Wielokrotnie bowiem natrafi amy 
w listach na zapewnienia o niemożności zejścia z raz obranej drogi. Wyzna-
nia te jednak są dokonywane z różnymi intencjami. Bywają wypowiadane 
z największym namaszczeniem, mogą stanowić rodzaj świętej obietnicy – 
jak w cytowanym już liście Jána Francisciego do Sama Bohdana Hrobonia 
z 18 października 1845 roku, gdzie ten pierwszy zapewniał, iż „nigdy się nie 
dam omamić i zwieść kłamliwym, gładkim, wiele obiecującym widokom, 
drogom” (LJF, s. 101). Mogą być również wypowiadane jako świadectwo 
swoistej klątwy – jednorazowy akt ukochania narodu, nieodwracalnie podję-
ta decyzja o byciu jego przewodnikiem. Jak pamiętamy, przebywający w No-
wym Sadzie Šafárik z rozpaczą zapewniał Kollára, że „nigdy nie zdarł z siebie 
swego narodu” (ČČM 1873, s. 126). Na „wygnaniu”, w sytuacji, w której 
praca na niwie narodowej jest właściwie niemożliwa, lepsze dla wewnętrzne-
go spokoju byłoby zdystansowanie się, niejako wyłączenie tej części siebie, 
która jest odpowiedzialna za trwanie w budzicielskim zapale. Okazuje się 
jednak, że nie można – jak poetycko określił to w liście Šafárik – „zedrzeć 
z siebie narodu”. Działacze odrodzeniowi, niczym prawdziwi demiurgowie, 
Pigmalionowie, zostali uwikłani w swój projekt bardziej, niż mogło im się 
na początku wydawać. Wtłoczeni w pewne role, musieli również zatrosz-
czyć się o to, by stworzona przez nich szaleńcza idée fi xe stała się projektem 
możliwym do przyjęcia przez narody, wobec których spełniali funkcję swoi-
stych opiekunów i wychowawców. Ale zacząć należało od siebie – stąd pełne 
kurtuazji apostrofy, stąd swoiste „autobiografi e serdeczne”. Wielki projekt 
wspólnotowy musiał zostać „przetestowany” najpierw w gronie jego twór-
ców i sytuacja ta nie dotyczy jedynie słowiańskich intelektualistów pierwszej 

243 Ibidem, s. 359.
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połowy XIX wieku, lecz powtarza się w każdym procesie kształtowania świa-
domości narodowej. Jak pisze Jerzy Szacki, powołując się na słowa Floriana 
Znanieckiego:

Poważny kłopot, tak teoretyczny, jak i praktyczny, wiąże się oczywiście z tym, 
iż owa świadomość bycia narodem z reguły rodzi się jako świadomość elitarna 
i jej upowszechnienie w masach wymaga (...) ogromnego wysiłku propagandowego 
i oświatowego ze strony elit244.

W podobnym duchu ujmował ten problem Ernest Gellner, kiedy pisał, 
że „nacjonalizm oznacza – zgodnie z jego istotą – powszechne przeforso-
wanie kultury wysokiej w społeczeństwie, w którym wcześniej kultury ni-
skie stanowiły sens życia ludności”245. Sytuacja, z jaką mamy do czynienia 
wśród słowiańskich elit intelektualnych, nie realizuje oczywiście wszystkich 
modeli stworzonych przez przywołanych badaczy. Pewien jednak schemat 
i kolejność działań związanych z kształtowaniem tożsamości jakiejś większej 
wspólnoty pozostają te same.

W przypadku słowiańskich koryfeuszy w grę wchodziły już nie tylko 
symboliczne gesty strukturyzujące wspólnotę, takie jak umieszczenie bądź 
nieumieszczenie kogoś wśród postaci występujących w Córze Sławy. Z listów 
Šafárika do Kollára wynika, iż chodziło również o utworzenie bardzo realne-
go stowarzyszenia, które spotykałoby się regularnie, a każdy z jego członków 
zdawałby sprawozdanie z przebiegu własnej działalności. W liście z 6 stycznia 
1823 roku czytamy:

Wytrwajmy i trzymajmy się! (...) Przede wszystkim pragnąłbym tu jakieś stowarzy-
szenie założyć, o którym więcej później. Naszym celem byłoby spotykać się gdzieś 
raz do roku i tam spędzać razem czas! Tak jak my w zeszłym roku: każdy złożyłby 
sprawozdanie o tym, co dzieje się w jego narzeczu, o tym, co zrobił dla literatu-
ry, jak pomagał narodowi etc. Podsumowałby swą działalność, przedstawił plany 
na przyszłość itd., słowem: abyśmy się tak nawzajem wspierali i jak te pszczółki 
rozproszone, tu i tam latające po łąkach, na koniec owoc swej pracy do jednego ula 
składali (ČČM 1873, s. 129).

Metafora pszczół zbierających miód jest tyleż znacząca, co typowa, jakby 
wprost przy tym zaczerpnięta z poematu Kollára. Wstępem do intensywnej 
pracy budzicieli – jak napisze o tym później Šafárik – było zbieranie na-
rodowych czasopism i książek – swoistych atrybutów słowiańskiej wspól-
noty. W poszczególnych listach wspomina on o czasopismach rosyjskich 
(„Syn otczestwa”, „Siewiernaja pczela”, „Siewiernyj archiw”), polskich 

244 J. Szacki, O narodzie i nacjonalizmie, „Znak” 1997, nr 3, s. 17. Por. także: F. Znaniecki, 
Współczesne narody, Warszawa 1990, s. 122–124.

245 E. Gellner, Nationalismus und Moderne, Berlin 1991, s. 89. Cyt. za: W. Schmitz, Drogi 
do narodu?..., s. 70.
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(„Pamiętnik Warszawski”, „Dziennik Wileński”), serbskich („Letopis srp-
ski”), książkach Potockiego i Bentkowskiego czy Rakowieckiego. Cały 
wysiłek intelektualny słowiańskich luminarzy ma zaowocować wspólnym 
projektem, który musi być na tyle poważny, by mógł konkurować z inny-
mi projektami wspólnot narodowych. Musi być też na tyle przemyślany 
– o czym była już mowa w poprzednim rozdziale – by nie siać zgorszenia 
w niedojrzałym jeszcze w sprawach narodowych społeczeństwie. Jak czyta-
my w jednym z listów:

Wydaje mi się, że epoka nowych języków i religii już się skończyła, że się już wy-
czerpała. Nowości tego typu, zwłaszcza naszych obywateli, tak jeszcze słabych i nie-
dojrzałych, tu i tam się chwiejących, jedynie konfundują, język im obrzydzają, ba, 
jeśli przy tym wyniknie coś dla jednej lub drugiej strony nieprzyjemnego, niena-
wiść wśród braci rozsiewają, co rzeczą najgorszą jest; po drugie, u cudzoziemców 
prezentują nas jako hipermetafi zycznych szaleńców, oni potem śmieją się z naszego 
języka, lekceważą go, pogardzają nim etc. etc. etc. (ČČM 1874, s. 64).

Dla Šafárika wspólnota słowiańska musi być projektem przemyślanym 
i nade wszystko racjonalnym, bowiem – jak czytamy w liście tegoż autora – 
najgorszym z możliwych scenariuszy jest posądzenie słowiańskich budzicieli 
o bycie gronem „hipermetafi zycznych szaleńców”. Korespondencja Šafárika 
adresowana do Kollára wskazuje ponadto na fakt, że widział on – o czym 
była już mowa w poprzedniej części książki – obiektywne przeszkody, które 
na razie uniemożliwiają zaistnienie większej kulturowej wspólnoty słowiań-
skiej, a w jej ramach pojedynczych wspólnot narodowych. Najostrzej – jak 
pamiętamy – wyraził swój pogląd w tej sprawie, odnosząc się bardzo kry-
tycznie do zaproponowanej przez Jána Herkľa idei wspólnego słowiańskiego 
alfabetu. Pisał wtedy, że póki ważniejsza dla Słowian będzie ich przynależ-
ność państwowa, a nie etniczna – słowiańska („Dopóki Serb myśli, że Turek 
bliższym mu przyjacielem niż Czech, Polak albo Słoweniec, dopóki Czech, 
Słoweniec itd. swojego Niemca sobie chwali i za brata ma, a Serbem i Bułga-
rem itd. pogardza”, ČČM 1874, s. 297), póty nie może być mowy o wspól-
nym alfabecie słowiańskim.

Z drugiej strony, pomimo tak skomplikowanej sytuacji kulturowej, unie-
możliwiającej płynną zmianę tożsamości, idea słowiańska jawi się jednak, 
może nawet wbrew racjonalnym poglądom autora Geschichte..., jako coś, 
w co należy uwierzyć. Trzeba uwierzyć w bycie Słowianinem. Słowiańszczy-
zna ma zaś być przestrzenią godną tej wiary. By tak się stało, jej rzeczywistość 
powinna ulec swoistej rekonstrukcji na wielu poziomach. Między innymi 
musi ona uzyskać swoje zaplecze w postaci tradycji. Eric Hobsbawm uznał, 
że tradycje wymyślone znaczą; że są one świadectwami, „wskaźnikami ist-
nienia problemów, których w inny sposób można by było nie rozpoznać, 
oraz przemian, które inaczej trudno byłoby zidentyfi kować i umiejscowić 
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w czasie”246. W tej grze o model tożsamości – niewątpliwie bowiem kierunek, 
jaki obierze proces kreowania tradycji, decyduje o jej kształcie – ówcześni lu-
minarze sięgali po władzę nad narodowym imaginarium, które zarazem sami 
współtworzyli. Władza nad wyobraźnią wymagała nieustannej kontroli, sta-
nia na straży wymyślonej tradycji. Jak wskazują badacze problematyki (pod-
kreślając, iż rozróżnienie na tradycje prawdziwe i fałszywe jest w dużej mierze 
zbędne, tradycją jest bowiem wszystko to, co za tradycję uważane jest przez 
ludzi247), „prawdziwość tradycji tkwi nie w logicznej trafności składających 
się na nią empirycznych obserwacji, lecz w skuteczności, z jaką ludziom ob-
darzonym autorytetem, »czyli strażnikom tradycji«, udaje się, powołując się 
na składniki tradycji, wywołać określone skutki”248. Wyjątkowa rola w tym 
kreowaniu światów narodowych przypadła – co oczywiste – literaturze. Jak 
piszą badaczki – Izabela Surynt i Mirosława Zielińska:

Literatura (...) przekonywająca atrakcyjnością przedstawionego uniwersum i obiet-
nicą ziszczenia w rzeczywistości pozaliterackiej stała się swoistą składnicą idei na-
rodowych, nie tylko przekazując swój depozyt kulturowy następnym pokoleniom, 
lecz coraz częściej dostarczając argumentów legitymizujących i nobilitujących pro-
pagowane wizje (narodowej) przeszłości i przyszłości. Jej twórcy wraz z instytucja-
mi dystrybuującymi249 stali się w ten sposób swoistymi protoplastami „narodu”, 
czy nawet wręcz „inżynierami” i konstruktorami wspólnot narodowych poprzez 
zarządzanie ich emocjami i przejęcie symbolicznej władzy nad zachowaniami spo-
łeczności, identyfi kujących się z kolportowanymi obrazami świata250.

246 E. Hobsbawm, T. Ranger, Tradycja wynaleziona, s. 20.
247 M. Lubaś, Wstęp [w:] Tworzenie i odtwarzanie kultury. Tradycja jako wymiar zmian spo-

łecznych. Studia z dziedziny antropologii społecznej, red. G. Kubica, M. Lubaś, Kraków 2008, s. 13.
248 Ibidem.
249 W przypadku odrodzenia narodowego w krajach słowiańskich musimy mieć na uwadze 

fakt, że de facto zabrakło tu „instytucji dystrybuujących”. Monarchia habsburska była jak najdalsza 
od altruistycznego wspierania emancypacji poszczególnych nacji słowiańskich. Jeśli to czyniła, 
to jedynie w wymiarze czysto politycznym – wykorzystując możliwe antagonizmy między naro-
dami słowiańskimi dla własnych celów, dla wzmocnienia władzy centralnej. Bycie słowiańskim 
patriotą było więc naznaczone – o czym już wspominałam – lojalizmem wobec władzy. Dlatego 
o wspólnocie słowiańskiej możemy mówić, korzystając z poręcznego określenia, którego auto-
rem jest Rainer M. Lepsius, a na które powoływała się również Maria Bobrownicka, mianowi-
cie pojęcia „Kulturnation”. Ten niemiecki badacz zaproponował rozróżnienie między narodem 
ludu („Volksnation”), narodem polityczno-państwowym („Staatsnation”), narodem klas („Klas-
sennation”), narodem obywatelskim („Staatsbürgernation”) i wspominanym już narodem kul-
tury („Kulturnation”). Zaznaczył przy tym, że nie są to różne typy narodu, ale różne preferencje 
w sposobie komunikowania się. Komentujący Lepsiusa W. Schmitz podkreślał, iż „naród kultury” 
to optymalna odpowiedź na sytuację, w której brakowało innych strategii legitymizujących utwo-
rzenie państwa narodowego. Por. R.M. Lepsius, Nation und Nationalismus heute [w:] Nationa-
lismus in der Welt von heute, red. H.A. Winkler, Göttingen 1982, s. 15–26. Cyt. za: W. Schmitz, 
Drogi do narodu?..., s. 71.

250 I. Surynt, M. Zielińska, Między tożsamością narracyjną..., s. 14.
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W słowackim odrodzeniu narodowym – i niech jego przykład będzie tu 
wzorcowy – literackie wymyślanie tradycji dotyczyło przede wszystkim mitu 
Wielkich Moraw i zaczęło się, zanim jeszcze na arenie odrodzeniowej poja-
wiła się generacja szturowców. Zapoczątkował je poeta klasycystyczny Ján 
Hollý. Wymyślanie tradycji nie musiało jednak przybierać rozmiarów tak 
ogólnych, mogło dotyczyć konkretnych, pojedynczych postaci historycz-
nych i ich literackiego kształtowania, „poprawiania”, a czasem nawet zupeł-
nego przeinaczania ich biografi i. Modelowym tego przykładem jest zaanek-
towanie przez romantyków postaci Janosika. Pisała już o tym w książce Mit 
Janosika w folklorze i literaturze słowackiej XIX wieku Joanna Goszczyńska.

Bardziej jednak aniżeli kolejne literackie i – nie ukrywajmy – ideologicz-
ne wcielenia różnych postaci historycznych interesuje nas tu wyrażana przez 
samych budzicieli świadomość tego, iż ingerują oni w tradycję, że jest ona dla 
nich obiektem intelektualnych „manipulacji”. W tym względzie na uwagę 
zasługuje list Viliama Paulinego-Tótha, który 28 listopada 1868 roku wysłał 
do Andreja Sládkoviča. Autor komentuje w nim własny utwór Trenčiansky 
Matúš, który ukazał się w tym samym 1868 roku, i wskazuje na koniecz-
ność bardzo precyzyjnego przemyślenia takiej konstrukcji postaci głównego 
bohatera, by jak najlepiej odpowiadała ona interesom narodowym. W liście 
czytamy:

Naszej sprawie tak przysłużyć się myślę, kiedy powszechne stanie się takie rozumie-
nie Trenčianskiego Matuša, jak ja go zrozumiałem i jak to w załączonym wierszu 
przedstawiłem. Ale żeby tak się stało, konieczne jest, aby nasi najwybitniejsi pisarze 
publicznie to przyznali, że dobrze zrozumiałem postać Matuša, że cały naród tak 
ma go rozumieć. Kiedy przemówią już nasi literaccy matadorzy, za nimi pójdzie 
reszta, zwłaszcza młodzież: w ten sposób Matuš wkrótce stać się może popularnym 
w historii narodu bohaterem, tak wśród inteligencji, jak i ludu. (...) Ja w ogóle 
niechętnie burzę, psuję, tylko to, co inni wybudowali z radością, oszczędzę i może 
nawet wykorzystam w moim dziele. Tej mojej życiowej zasadzie racz przypisać 
tę okoliczność, że w moim Matušu znajdziesz to samo, co Hurban ma w Olej-
karzu, i to, co Štúr ma w swoim poemacie epickim o Matušu, i to, co Záborský 
w swojej sztuce Bitwa pod Rozhanovcami. Ja nie chciałem żadnemu z nich nic 
ujmować, ale każdemu z nich zostawić to, co dobrze wymyślił, dodając do tego 
tylko wyniki moich własnych studiów. Nie burzyłem więc, tylko dobudowywałem 
(KAS, s. 570–571).

Jak widać, Pauliny-Tóth nie był jedynym, który podjął temat losów węgier-
skiego (w interpretacjach słowackich budzicieli – oczywiście słowackiego) 
możnowładcy. Autor listu przyłączył się do tej zbiorowej kreacji, wskazu-
jąc, że powołana dzięki niej do życia postać musi spełniać wymogi boha-
tera popularnego i bliskiego czytelnikowi, który łatwo zapadnie w pamięć 
i bez trudu zawładnie zbiorową wyobraźnią. W kwestii tej słowaccy inte-
lektualiści muszą być zgodni – postać węgierskiego wielmoży powinna być 
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konstruktem zawierającym w sobie najlepsze, wydestylowane z kolejnych 
dzieł „odrodzeniowych matadorów” cechy. Postać staje się de facto narracją, 
dzięki której nastąpi konieczne i pożądane zbliżenie ludu i jego przewodni-
ków – słowiańskich działaczy. Zaanektowany przez słowacką tradycję węgier-
ski możnowładca, stając się bohaterem zbiorowej wyobraźni, a więc dobrem 
wspólnym, może doprowadzić do scalenia dwóch oddalonych od siebie czę-
ści jednego narodu: inteligencji i ludu.

Tradycja staje się natomiast in s c en i zowan i em t r adyc j i. Antropolo-
dzy i socjologowie ten moment wymyślania tradycji określają mianem em-
blematyzacji i esencjalizacji. Pierwsze ze zjawisk odnosi się do zabiegu poszu-
kiwania pewnych emblematów tradycji, a więc doboru takich elementów, 
o których wiadomo, że w sposób właściwy będą reprezentować daną kulturę. 
Esencjalizacja z kolei jest swoistym ostatecznym przypieczętowaniem – przy-
pisaniem tworzonym treściom i formom kulturowym walorów niezmiennej 
i substancjalnej prawdy251. W przypadku węgierskiego możnowładcy zabie-
gi emblematyzacyjne i esencjalizacyjne miały przede wszystkim uczynić zeń 
świadomego władcę słowackiego, a jego rozległym włościom nadać status za-
lążka czegoś na kształt pierwszego słowackiego księstwa. Wszystko zaś przy-
pieczętowywała jego bohaterska śmierć w bitwie pod Rozhanovcami. Mimo 
oczywistych patriotycznych przekłamań narracja ta osiąga swój cel, pojawia 
się tu bowiem idea więzi, która łączy współczesnych z jakimś momentem 
przeszłości252.

Marcin Lubaś – powołując się na pracę Jeana-François Bayarta Th e Il-
lusion of Cultural Identity – określa te zabiegi mianem kulturowego recy-
klingu253. Wszystko to zaś jest przyczynkiem zarówno do rozważań o po-
tędze opowieści i narracji, jak również do refl eksji nad rozległością władzy 
podmiotów takich zabiegów. Tworzenie tradycji nie było jednak związane 
jedynie z kreacją niezbędnych więzi z przeszłością. Teraźniejszość była równie 
istotnym polem manewrów, mających na celu konstrukcję i rozwijanie swoi-
stej narodowej patrystyki. Jak wskazywał Florian Znaniecki – każda tradycja 
jest pewnym ładem aksjonormatywnym254, co oznacza, że wszystko, co koli-
duje z tym ładem, powinno być szybko eliminowane lub też, w najgorszym 
razie, piętnowane. Jak pisał Janusz Goćkowski:

Oczyszczanie i doskonalenie systemów wzorów stanowiących tradycję jest przed-
miotem starań ludzi, którzy poczuwają się do obowiązku dbałości o funkcjonalność 
wzorów myślenia i działania, którymi posługują się uczestnicy grupy/kręgu wspól-
noty (...). W wypadku działań oczyszczających dyrektywą generalną ludzi dbałych 

251 M. Lubaś, Tworzenie i odtwarzanie..., s. 43–44.
252 Ibidem, s. 49.
253 Ibidem, s. 50. Por. J.-F. Bayart, Th e Illusion of Cultural Identity, Chicago 2005, s. 36.
254 F. Znaniecki, Nauki o kulturze, Warszawa 1971, s. 511.
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o funkcjonalność wzorów jest powodowanie unieważnienia tego, co w myśleniu 
i działaniu koliduje z ładem aksjonormatywnym255.

Powtórzmy więc – wzorów szukano nie tylko w przeszłości, nawiązując 
tym samym specyfi czną tożsamościową więź między nią a teraźniejszością. 
Tworzenie tradycji wymagało również udowodnienia, że owa obdarzona po-
żądanymi cechami przeszłość ma swój widoczny wpływ na teraźniejszość, in-
nymi słowy, że ciągłość pomiędzy przeszłością a teraźniejszością uwidacznia 
się między innymi w tym, iż powtarzane są pewne wzorce uznane za wartoś-
ciowe i reprezentatywne dla kształtującej się i kształtowanej tradycji. Jeżeli 
zatem wskrzeszane w literaturze i przystosowywane do wymogów rodzącej 
się kultury postaci historyczne, takie jak Janosik czy wspominany węgierski 
możnowładca Matúš Trenčiansky, były przede wszystkim archetypami bo-
jowników i obrońców narodu, to tacy musieli być też współcześni budziciele. 
Ich korespondencja jest wskutek tego przepełniona swoistymi „patriotycz-
nymi laurkami”, czyli krótkimi charakterystykami wybranych postaci życia 
słowiańskiego, które pretendują do rangi wzorów słowiańskości.

By móc zaistnieć w pełnej krasie, wzory te potrzebują jednak swoich „ne-
gatywów”. Pojawiają się zatem antywzory postawy patriotycznej i słowiań-
skiej, a więc mieszkańcy strefy cienia, zepchnięci przez dyskurs na margines 
egzystencji. Zacznijmy teraz od nich i przyjrzyjmy się przede wszystkim po-
wodom, dla których znaleźli się w tym niechlubnym miejscu zbiorowego 
imaginarium. Banicja następowała z różnych powodów. Jednym z ważniej-
szych było to, o czym wspominaliśmy już w pierwszej części książki, czyli 
nadmierne uwikłanie w naukę niemiecką, która jest zgubna dla słowiańskie-
go badacza. Krytyka była bezwzględna i nie oszczędzała nawet najbardziej 
zasłużonych patriotów. Zdaje się, że to oni właśnie – w związku z ogromną 
odpowiedzialnością, która w ich przekonaniu wiązała się z pracą dla narodu 
– podlegali szczególnie czujnej obserwacji. Ten wzajemny wnikliwy patrio-
tyczny nadzór wydawał się jedną z rękojmi utrzymania pożądanego charak-
teru wspólnoty. Ostrze krytyki zostało wymierzone między innymi w ojca 
slawistyki – Josefa Dobrovskiego. 4 grudnia 1828 roku Šafárik skarżył się 
Kollárowi:

Jak tylko z pomnikami serbskiego piśmiennictwa będę gotów, wrócę do naszych 
starożytności. Wiele tu jeszcze zostało do zrobienia – niemal każdy dzień przynosi 
mi jakieś prawdziwe perły. Gdybyś Pan tylko wcześniej swoją opinię wyraził, zanim 
Dobrovský mi kijem kości nie porachuje, bo już teraz na mnie rękę podnosi. Niech 
będzie, co ma być! Ja mogę się potykać nawet z nim – jeśli muszę. (...) Ten człowiek 
nie wstydzi się być sługą i robotnikiem wściekłego Niemca! On jest dla mnie jak 
anioł i czort w jednej osobie! (ČČM 1875, s. 151).

255 J. Goćkowski, Struktura i funkcje tradycji [w:] Rozważania o tradycji i ethosie, s. 26.
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Z tego samego powodu z krytyką, tym razem jednak ze strony Václava Han-
ki, spotkał się – jak pamiętamy z cytowanego już listu z września 1824 roku 
– sam Palacký. Czeski poeta, zwracając się do Kollára, podkreśla, że istotą 
słowiańskiego patriotyzmu jest również dbałość o taki rozwój języka naro-
dowego, by mógł on przejąć od niemczyzny rolę języka krytycznego, języka 
nauki. Palacký w swych pracach ulega natomiast – zgodnie z przekonaniem 
autora listu – modzie, która język czeski zdaje się rezerwować jedynie dla 
plebsu („[...] nawet radzi, by o czeskich sprawach po niemiecku pisać na-
ukowo, a dla prostaków, jeśli czasu starczy, po czesku”, ČČM 1897, s. 383). 
Wszystko zresztą, co nie korespondowało z obrazem słowiańskiego patrioty 
idealnego, oddanego pracy dla swojego narodu, altruistycznego i opierają-
cego swą siłę na jedności z innymi budzicielami, było naznaczone w kore-
spondencji piętnem szkodliwości moralnej. Polemiczne zacięcie Juraja Pal-
koviča stało się obiektem krytyki Kollára, który 12 czerwca 1832 roku pisał 
do Palackiego:

Palkovič przed miesiącem wydał śmierdzącą swoją Tatrankę. Ten człowiek, jak ma-
wiają Słowacy, zupełnie się już skwasił; a co najgorsze, honoru za grosz nie ma! Całe 
swoje pisanie opiera na ciągłych tylko waśniach i z innymi swarach, (...) a teraz 
i na mnie swoje wilcze zęby szczerzy; ale Bóg mi świadkiem, że ja się nie poniżę 
na tyle, aby z nim w jakieś spory wchodzić (...). Niewart jest Palkovič, ten zdrajca 
narodu naszego, ani słowa więcej (LJK, s. 115).

Nie powinno umknąć naszej uwadze to, że ów antyportret Palkoviča jest 
jednocześnie elementem idealnego autoportretu Kollára, konstruowanego 
w opozycji do tego pierwszego. Podobne zjawisko odnajdujemy w jednym 
z listów Šafárika, pisanych z Nowego Sadu do Františka Palackiego. Wart jest 
on przywołania, gdyż koresponduje również z naszymi wcześniejszymi uwa-
gami na temat kontrowersji wokół IV i V śpiewu Córy Sławy, konkretniej 
zaś wokół zasadności umieszczania w nich kolejnych postaci świata słowiań-
skiego. Šafárik z niesmakiem komentuje domniemaną megalomanię Hanki, 
który oburzał się na słowackiego poetę, że ten w niedostatecznym stopniu 
podkreślił jego zasługi dla Słowiańszczyzny. W liście czytamy:

O wiele mniej poruszony byłem przekazaną przez Pana wiadomością o niesław-
nym egoizmie i niespożytej ambicji jednego z tamtejszych przyjaciół, o którym 
mi już nasz Piewca Sławy pisał, streszczając to, co czcigodny Svatopluk mówił. 
Mnie to wszystko nie bardzo zaskoczyło. Gdybym nie wiedział już o tej słabo-
ści człowieka, skądinąd zasłużonego i szanowanego, list, który najpierw napisał 
do mnie, a potem do Kollára, o krzywdzie uczynionej czci jego i sławie w śpiewie 
Sławy, z pewnością otworzyłby mi oczy. Tak czy owak dziękuję Panu serdecznie 
za przyjacielskie ostrzeżenie. Świadectwo Pana nie tylko moje koślawe domysły 
potwierdziło, gdyż jak każdy poczciwy człowiek oczom własnym niechętnie wiarę 
daję, ale również nowym było dowodem Twej szczerości, w którą doprawdy nigdy 
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nie wątpiłem, ale niczym na skale niewzruszonej moją nadzieję i wiarę na niej bu-
dowałem. Wreszcie – ta sytuacja nie gniew i nienawiść we mnie wzbudza, ale raczej 
do żalu i litości skłania, i gdyby nie dotyczyła szanowanego skądinąd przyjaciela, 
byłaby po prostu śmiechu warta (KPJŠ, s. 124).

Postępowanie Hanki zostaje uznane za przejaw egoizmu i chorej ambicji, jest 
brzydką plamą na niepokalanym wizerunku zasłużonego skądinąd działacza. 
Ciekawa jest przy tym perspektywa, z której wypowiada się autor Starożyt-
ności słowiańskich. Mówi on bowiem – jak sam to podkreśla – jako „uczciwy 
człowiek”, którego wprawdzie zasmuca zaistniała sytuacja, lecz po głównym 
bohaterze obserwowanego spektaklu nie spodziewał się niczego innego.

Rozczarowanie związane z Václavem Hanką, z jego postawą przeczącą 
niesformułowanemu wprawdzie explicite, ale bezwzględnie obligatoryjnemu, 
budzicielskiemu credo, nie mogło się jednak równać z gwałtownymi emocja-
mi, jakie budziły działania i postawa słoweńskiego slawisty Jerneja Kopitara. 
W galerii niechlubnych postaci epoki nie mogło wszak zabraknąć odkrywcy 
Fragmentów fryzyńskich, nazywanego przez Šafárika w listach – Mefi stofele-
sem, Ulissesem i sofi stą256. Trudno się zresztą dziwić, w relacji tej spotkały 
się bowiem dwa bardzo odmienne charaktery, dwa różne poglądy na kwestię 
słowiańską i odrodzenie narodowe Słowian257. Kopitar wykazywał ponadto 
bardzo krytyczny stosunek wobec „nowo odkrytych” czeskich Rękopisów i nie 
miał zrozumienia dla jakiegokolwiek projektu, który zakładałby przewodnic-
two Rosji. Wydawał się także nie rozumieć atrakcyjności idei nadrzędnej 
jedności słowiańskiej258. Nic więc dziwnego, że słoweński badacz zdaje się 
stracony dla Słowiańszczyzny. Jak czytamy w liście Šafárika do Palackiego 
z 29 grudnia 1829 roku:

Pan Kopitar, przyjaciel mój wielce szanowany, miał być po śmierci Dobrovskiego 
reprezentantem literatury naszej i naszym przedstawicielem przed uczonym publi-
kum europejskim; obawiam się jednak, że oddalił się sercem od wszystkich spraw 
naszych niemal zupełnie. Nie mówię tego, by go oskarżać, ale mojego żalu i bólu 
przed Panem taić nie mogę. – Kto chce być naszym przywódcą, musi tą samą mi-
łością do wszystkich braci, i tych najniżej upadłych, i tych najpodlejszych, w sercu 
płonąć i bez uprzedzeń wspólnocie naszej duchowo przewodzić. W innym wypad-
ku powrócimy na te bagna, na których narody nasze prawie zginęły (KPJŠ, s. 72).

I w późniejszym liście – w jeszcze ostrzejszym tonie: „P. Kopitar, tento slo-
venský Mefi stofeles (...)” („P.  Kopitar, ten słowiański Mefi stofeles”, KPJŠ, 
s. 149), czy też z listów do Ljudevita Gaja: „vrah všeho Slovanstva” („morder-
ca całej Słowiańszczyzny”, DČS, s. 127). Kopitar nie spełnia zatem wymagań 

256 Por. K. Paul, Pavel Josef Šafařík a Bartloměj Kopitar. Literárně historický příspěvek k charak-
teristice obu učenců, Praha 1938, s. 14.

257 Ibidem, s. 7.
258 Ibidem, s. 22–24.
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stawianych słowiańskiemu patriocie. A wymagania te są bardzo wysokie – 
rzecznicy narodu powinni ów naród, niczym Chrystus ludzkość, ukochać 
nade wszystko, szczególnym zaś uczuciem obdarzyć upadłych i złych. Taka 
właśnie „trudna miłość” jest bowiem miarą prawdziwego słowiańskiego 
patriotyzmu.

Na tle tak ostro i wyraźnie zarysowanej przestrzeni profanum świeccy 
święci odkrywanej i tworzonej tradycji prezentują się tym okazalej. Nie ulega 
przy tym wątpliwości, że tradycja oznacza również tradycjonalizowanie pew-
nych wzorów zachowań259. Na charakterystyki patriotycznych ideałów natra-
fi amy więc w interesującej nas korespondencji nieporównywalnie częściej niż 
na ich „negatywne” odpowiedniki. Przyjrzyjmy się zatem paru modelowym 
przykładom ilustrującym ową tradycjonalizację pożądanych wzorów. Roz-
pocznijmy od Kollára. W listach pisanych do niego z Nowego Sadu Šafárik 
nazywa go Słowianinem idealnym, dzięki któremu przebywający na „wy-
gnaniu” autor Starożytności słowiańskich ma wciąż poczucie metafi zycznej 
łączności ze Słowiańszczyzną. Możemy tu dostrzec liczne dowody bezgra-
nicznej afi rmacji słowackiego poety, którym towarzyszy nieraz prawdziwa 
auto deprecjacja. W liście z 8 czerwca 1828 roku czytamy:

O, gdybyś Panie już przed laty znalazł się w jakim kościele bliżej Pesztu! – To od za-
wsze było moim pragnieniem – ale nie śmiałem Ci na ten temat rad dawać. I zdro-
wie Pańskie, i literatura nasza wielce by na tym skorzystały. Ten smutny koniec 
sprawy bardzo mnie niepokoi. – Wierz mi, przyjacielu, że jeśli odjedziesz gdzie 
indziej, literatura słowacka na Węgrzech uśnie na wieki. Już tylko Pański ogień 
ją ożywia – tak wszystko jest wokół nikczemne, martwe, bezduszne – i bezbożne! 
(ČČM 1875, s. 141).

Ogień wewnętrzny słowackiego poety ożywia słowiańską literaturę, ożywia 
całą Słowiańszczyznę; bez jego obecności literatura ta zginie wśród obcego 
i wrogiego jej żywiołu węgierskiego. W opozycji do słowackiego poety Šafárik 
jest oczywiście tym, którego – przejmując cechy jego dyskursu – wewnętrzny 
blask dawno już zgasł (wielokrotnie przeprasza on za brak młodzieńczego 
żaru – por. list z 10 marca 1822 roku, ČČM 1873, s. 124) i którego praca 
naukowa przypomina zwiędły wieniec. W liście z 11 sierpnia 1823 roku 
pisze, że płody Kollára są jak świeży kwiat w ten wieniec wkomponowany 
(ČČM 1873, s. 145). Dalej przyrównuje autora Slávy dcéry do starotesta-
mentowych 50 sprawiedliwych, mówiąc, że 49 takich jak Kollár uchroniłoby 
Słowaków przed zagładą (ČČM 1873, s. 121). Innym zaś razem wspomina 
o 12 sokołach Słowiańszczyzny, z których jednym jest właśnie słowacki poeta 
(ČČM 1873, s. 129). Tak jak Kollár stanowi wręcz personifi kację pewnego 
emocjonalnego żywiołu „działającego” w Słowiańszczyźnie, tak Josef Jung-

259 Tworzenie i odtwarzanie..., s. 56–57.
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mann prezentowany jest jako ideał naukowca, mistrz gromadzący wokół sie-
bie uczniów dzięki swej skromności i stateczności. Jak czytamy w jednym 
z listów Šafárika pisanych do Palackiego:

Wiele radości przyniosła mi wieść od p. Jungmanna o rychłym wydaniu jego 
Słownika i Historii literatury czeskiej. Niechaj Bóg nie poskąpi temu wspaniałe-
mu mężowi życia, zdrowia i siły, aby mógł ten skarb narodowy jak najszybciej ku 
powszechnemu pożytkowi udostępnić. Obawiam się straszliwie, aby nikczemna 
zawiść niektórych potępionych i podłych dusz – jakimi wszechmocny Bóg w nie-
zmierzonej swej opatrzności i nasz naród doświadczył – skromnego serca jego nie 
spłoszyła, zwycięskiego pochodu jego usiłowań nie zatrzymała; ale zawsze dlatego 
wierzę, że świadomość czystości jego zamierzeń pierś mu napełni duchem śmia-
łości, aby podążał ścieżką wybraną, nie zbaczając ani na prawo, ani na lewo. (...) 
P. Jungmannowi w sercach swych postawimy wieczny pomnik, jeśli nas obdaruje 
słownikiem, któremu poświęcił dwie trzecie swojego życia i który zaprawdę będzie 
dla nas, jak Linde dla Polan, radością, pociechą i sławą (KPJŠ, s. 65).

Słowiańszczyzna zatem zawdzięcza swoje istnienie płomiennemu patrioty-
zmowi Kollára i pracom badawczym Jungmanna. Oczywiście nie tylko im. 
W listach co rusz natrafi amy na podobne „wzory patriotyzmu”. Wymienia-
ne zasługi powtarzają się – za każdym razem bowiem wzorowy słowiański 
patriotyzm jest reprezentowany na płaszczyźnie epistolarnej przez fi gury 
miłości i wewnętrznego ognia (wymaga więc ukochania Słowiańszczyzny 
i wzniecenia w sobie gorliwości służenia jej), jak również fi gurę niestrudzo-
nego badacza. Przykładem tej ostatniej był tu Jungmann, ale w takiej roli 
w korespondencji pojawiają się także Štúr, Hanka czy Karadžić. Reasumując, 
Słowiańszczyźnie należy poświęcić zarówno serce, jak i intelekt. Trzeba dla 
niej znaleźć nobilitującą przystań w przeszłości, ale też wychować dla niej 
kolejne pokolenia. W jednym z listów Jána Kollára do Václava Hanki znaj-
dujemy opis córki słowackiego poety – Ludmiły, która już w dziecięctwie 
przejawia patriotyczne upodobania, widoczne w niepohamowanym apetycie 
na podróże po Słowiańszczyźnie:

Może następnego lata Czechy, Pragę, a wówczas i Pana odwiedzę, i to z całą moją, 
wcale niemałą rodzinką. Moi bliscy, zwłaszcza zaś Ludmiłka, pragną odwiedzić 
Saksonię, Łużyce i Czechy; ja bądź sam ich tam zawiodę, bądź spotkam się tam 
z nimi, gdyby to wszystko dało się połączyć z obchodami jubileuszu praskiego uni-
wersytetu, o których póki co nic nie słychać (ČČM 1897, s. 243).

Prezentacja sylwetek idealnych nosicieli wzoru „prawdziwego Słowiani-
na” ma dokładnie tę samą funkcję co wspominane wcześniej afektowane 
formy adresatywne, nazywające poszczególnych odbiorców listów „Szanow-
nymi Patriotami”, jak również rozsiane w korespondencji miniautobiografi e. 
Wszystko to potwierdzać ma bowiem fakt istnienia słowiańskiej wspólnoty 
budzicieli, przypieczętowywać przynależność do niej. Jest to także swoisty 
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dyskurs uzupełnienia – tożsamość słowiańska, której zręby są w rzeczywisto-
ści dopiero stawiane, zyskuje swoje pełne prawo obywatelstwa w przestrzeni 
korespondencji, jest w niej w swoisty sposób inscenizowana. Kreowanie toż-
samości słowiańskiej, związane z całym procesem wytwarzania tradycji, tak 
charakterystycznym dla rodzących się kultur, zyskuje zatem w epistolografi i 
status aktu performatywnego, a więc – tak jak rozumiał go John Langshaw 
Austin – aktu, który ustanawia to, co w danym momencie komunikuje. Jak 
pisze o tym Maria Dąbrowska-Partyka:

Dzieło [a więc również list – przyp. A.H.] jest przecież – podobnie jak każdy inny 
performatyw – wypowiedzią nastawioną na bardzo specyfi czny typ skuteczności 
wobec czytelnika. Odbiorca powinien je nie tylko zauważyć, zrozumieć i w ocze-
kiwany sposób na nie zareagować, lecz powinien także, na skutek tego kontaktu, 
osiągnąć „odmienny stan istnienia/świadomości”260.

Tym odmiennym stanem istnienia może być właśnie „nowo nabywana” sło-
wiańska tożsamość, swoista tożsamościowa nadbudowa, istniejąca jako zada-
nie do wypełnienia. Tożsamość, która zdaje się rozpoczynać swoje istnienie 
w momencie – zgodnie z przemyśleniami Kierkegaarda – kiedy zostaje wy-
brana. Tożsamość słowiańska, egzystująca jako pewna możliwość, fantazmat, 
ideologiczny konstrukt, tyleż krzywdzący, co inspirujący. Ostatecznie zaś – 
słowiańska tożsamość, która swój początek bierze w wyobraźni słowiańskich 
koryfeuszy narodowych, w wyobraźni, której matryce ujawniają się między 
innymi w krążących wśród słowiańskich patriotów listach. Okazuje się za-
tem, że – jak chciałby tego Bachelard – badanie literatury, badanie wszelkiej 
twórczości, jest badaniem marzącej wyobraźni w akcie marzenia261.

260 M. Dąbrowska-Partyka, Bezwstydna obrona intymności [w:] eadem, Świadectwa i mistyfi -
kacje..., s. 176.

261 L. Brogowski, Gaston Bachelard: fenomenologia (marzenia poetyckiego) czy poezja (marzące-
go fenomenologa) [w:] G. Bachelard, Poetyka marzenia..., s. 258. Cyt. za: A. Burzyńska, M.P. Mar-
kowski, Teorie literatury..., s. 96.



Rozdział trzeci

CHOROBA JAKO SPOSÓB ŻYCIA DLA NARODU. 
SYMPTOMY I STYGMATY

Dotychczasowe rozważania skupiały się na próbie określenia z jednej stro-
ny granic przestrzeni słowiańskiej, z drugiej zaś – zakresu funkcjonowania 
w niej słowiańskich luminarzy. Dotyczyły one nie tyle realnej przestrzeni 
słowiańskiej i realnych zadań wyznaczonych narodowym budzicielom, ile ra-
czej wycinków obiektywnej rzeczywistości naświetlonych wyobraźnią i obja-
wiających się w liście napisanym przez danego, interesującego nas autora262. 
Takie śledzenie ścieżek odrodzeniowej wyobraźni zmuszało do nieustannej 
konfrontacji z pytaniem o to, czy zasadne jest użycie przymiotnika „odro-
dzeniowy” jako określenia klasyfi kującego. Czy modele myślenia, możliwe 
do rekonstrukcji na podstawie lektury korespondencji, można uznać za swo-
iste i charakterystyczne dla kultury odrodzeniowej? Czy można wyodrębnić 
styl odrodzeniowy w taki sposób, w jaki polscy badacze wyodrębniali styl 
romantyczny, wskazując na jego cechy konstytutywne263?

Tak postawiony problem wymaga dwóch komentarzy. Po pierwsze, poję-
cie stylu odnosi się tu nie tylko do zindywidualizowanego sposobu wyrazu, 
do cech charakterystycznych pisarstwa, ale użyte w znaczeniu metaforycz-
nym (podobnie jak czynili to polscy badacze) oznacza pewien sposób my-
ślenia odnoszący się do zbiorowej wyobraźni, odsyła więc do matryc owej 
wyobraźni. Po drugie zaś, nieustanna konfrontacja „stylu odrodzeniowego” 
ze „stylem romantycznym” nie jest tu przypadkowa. Korespondencja intere-
sujących nas twórców i działaczy narodowych w sensie formalnym zdradza 

262 Por. S. Skwarczyńska, Teoria listu, s. 65–66.
263 Do tego rodzaju prac należą pozycje tak klasyczne, jak Romantyzm i egzystencja, Roman-

tyzm i historia, Nasze pojedynki o romantyzm, Złe wychowanie, Purpurowy płaszcz Mickiewicza itd., 
sygnowane przez autorów takich jak: Maria Janion, Maria Żmigrodzka, Marek Bieńczyk, Dorota 
Siwicka, Marta Piwińska, Jarosław Marek Rymkiewicz, Zofi a Stefanowska, Alina Witkowska czy 
Ryszard Przybylski.
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przede wszystkim większą łączność z tradycją sentymentalną i romantyczną 
niż oświeceniową, mimo że wielu z nich reprezentowało raczej oświecenio-
wy niż romantyczny typ intelektualisty. Myśl oświeceniowa ukształtowała 
niewątpliwie takich działaczy, jak: Pavol Jozef Šafárik, Ján Kollár, František 
Palacký czy Jernej Kopitar. Powinniśmy jednak zwrócić uwagę również na to, 
że ruch odrodzeniowy był zjawiskiem o potencjale par excellence romantycz-
nym. W tym kontekście możemy mieć niewątpliwie do czynienia ze swo-
istym lokalnym uromantycznieniem całej odrodzeniowej stylistyki. Choć 
nie można mówić o identyczności stylu romantycznego i odrodzeniowego, 
to wolno skonstatować, że to, co odrodzeniowe, a więc związane z kulturą 
odradzających się narodów słowiańskich, pozostaje w nieustannym dialek-
tycznym napięciu z romantyczną atmosferą panującą na zachodzie Europy.

Jednakże zwłaszcza polskiemu odbiorcy, który polską literaturę roman-
tyczną utożsamia przede wszystkim z pisarstwem Wielkiej Emigracji264, 
odrodzeniowa kultura innych krajów słowiańskich, głównie ta odnosząca 
się do lat trzydziestych i czterdziestych XIX wieku, wydaje się na pierw-
szy rzut oka mało romantyczna. Odnajdujemy w niej bowiem programo-
we odcinanie się od zachodnioeuropejskiego romantyzmu, poszukiwanie 
korzeni literatury narodowej w folklorze, kodyfi kację języków narodowych 
na podstawie dialektów ludowych czy wreszcie „organicznikowski” charakter 
pracy narodowych budzicieli. Mimo że ich biografi e nie odpowiadały wzor-
com standardowych romantycznych życiorysów tych, którzy „ginęli marzeń 
zdradą”, to jednak nie sposób przeoczyć w ich listach licznych świadectw 
uromantycznionej refl eksji nad własną egzystencją. Rozważania dotyczyły – 
jak pamiętamy – określenia własnego miejsca jako jednostek i jako grupy 

264 Odbiorca ten jednocześnie zapomina, że zdecydowanie odrębną kulturą romantyczną była 
kultura tak zwanego romantyzmu krajowego. Po części zapomniany polski romantyzm krajo-
wy był traktowany przez polską krytykę literacką po macoszemu. Zdawał się nie wytrzymywać 
porównania z wielką romantyką emigracyjną. Biografi e romantyków krajowych dawały raczej 
asumpt do rozważań o „zawodowych” konspiratorach, którzy – jak pisze o tym Krystyna Poklew-
ska – znajdowali jednak czas na pisanie, wymianę myśli i wspólną lekturę, niż o niepogodzonych 
z życiem wieszczach, młodych gruźlikach, „ginących marzeń zdradą”, natchnionych geniuszach 
na progu szaleństwa. Słowem, ich biografi e nie realizowały większości wariantów romantyczne-
go losu, z których utkany był wiek XIX. Autorytatywne jednak stwierdzenie, że ich losy były 
pozbawione owego migotliwego romantycznego pierwiastka, byłoby jawnym przekłamaniem 
i niesprawiedliwym nadużyciem. Jeśli bowiem – jak chce tego Maria Janion – polska literatura 
romantyczna, szczególnie w jej wydaniu krajowym, jest swoistym dokumentem spisków, to nie 
ulega wątpliwości, iż postać literata-działacza, literata-emisariusza i konspiratora, wpisuje się w ów 
odziedziczony przez polską literaturę model romantyka. Por. K. Poklewska, Galicja romantyczna 
(1816–1840), Warszawa 1976, s. 177, 292; M.  Janion, Literatura romantyczna jako dokument 
spisków [w:] Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Literatura krajowa w okresie romantyzmu 
1831–1863, red. M. Janion, t. 2, S. III, Kraków 1988, s. 8; M. Janion, Romantyzm „zapomniany” 
i „niezapomniany” [w:] eadem, Prace wybrane, t. 1: Gorączka romantyczna, red. M. Czermińska, 
Kraków 2000, s. 366–409.
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społecznej, i rozpięte były między poczuciem wyodrębnienia (zajmowania 
szczególnej pozycji w odradzającym się narodzie) a przekonaniem o niemoż-
ności nawiązania z nim więzi, prowadzącym do całkowitego wyobcowania. 
Łączyły się również z bolesną świadomością sztuczności tworzonej i apli-
kowanej narodowi słowiańskiej tożsamości. Działania te czyniły z bohate-
rów osobowości naznaczone bolesnym rozdarciem między tożsamością daną 
(z racji urodzenia, podległości politycznej czy pozycji społecznej) a za-daną 
– nadbudowaną nad nią tożsamością nową, silnie zideologizowaną, wyma-
gającą nieustannego dopracowywania i weryfi kacji na różne sposoby, mające 
niejednokrotnie charakter rytualny.

W niniejszym rozdziale chodzi o zwrócenie uwagi na ślady jeszcze jed-
nego doświadczenia egzystencjalnego, które odnajdujemy w korespondencji 
i które okazuje się najbardziej dogłębne i graniczne – doświadczenia choroby, 
agonii i śmierci w znaczeniu symbolicznym i dosłownym, związanego z ich 
przeżywaniem w kontekście służby narodowi. Lektura korespondencji bo-
haterów pracy odkrywa, jak wiele miejsca zajmują w niej opisy przeróżnych 
dolegliwości, sprawozdania z metaforycznych i najzupełniej realnych ago-
nii czy śmierci. Wzmianki te są tak częste, iż można założyć, że odgrywają 
one rolę swoistego kodu, są kolejnym zjawiskiem potwierdzającym łączność 
wspólnoty intelektualistów, dowodem współobecności. Mówienie o choro-
bach, donoszenie o śmierci, opisy agonii są zatem elementem komunikacji, 
której istotą jest nie tyle to, co przekazywane, ile – jak chciałby tego Erving 
Goff man – „wrażenia wywoływane – (...) komunikowanie się bardziej tea-
tralne i kontekstowe (...)”265. Tematem tego rozdziału nie są więc choroby 
jako takie, ale to, czemu służy ich opis na kartach korespondencji. Interesu-
jące jest tu owo – jak określała to w swoich esejach Susan Sontag – retoryczne 
zawłaszczenie choroby266. Choroba „znaczy”. Może być symptomem bezgra-
nicznego oddania sprawie narodowej aż do fi zycznego wycieńczenia; stanowi 
wtedy swego rodzaju namacalne potwierdzenie pełnego „budzicielskiego” 
zaangażowania, staje się miarą patriotyzmu. Choroba może jednak również 
„znaczyć” inaczej. Metafora choroby – jak wskazuje Sontag – jest pojemna 
i ambiwalentna267. Może być ona też stygmatem. Zapaść na zdrowiu jest 
wówczas konsekwencją zapaści duchowej, a więc zbłądzenia, porzucenia je-
dynie słusznej (w mniemaniu słowiańskich działaczy) ścieżki patriotyczne-

265 E. Goff man, Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. H. i P. Śpiewakowie, Warszawa 
1981, s. 39.

266 Susan Sontag tematem swoich esejów uczyniła analizę sposobów wykorzystania chorób 
w formie metafor. Jej rozważania skupiły się wprawdzie przede wszystkim na chorobach takich jak 
gruźlica, rak czy AIDS, sądzę jednak, że wypracowany przez nią aparat badawczy można z powo-
dzeniem zastosować w analizie wszelkich literackich przejawów choroby. Zob. S. Sontag, Choroba 
jako metafora. AIDS i jego metafory, przeł. J. Anders, Warszawa 1999, s. 180.

267 Ibidem, s. 28.
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go obowiązku. Należy od razu podkreślić, że ten drugi wariant pojawia się 
na kartach interesującej nas korespondencji zdecydowanie rzadziej. Nasze 
rozważania będą prezentowane zgodnie ze swoistą chronologią, poczynając 
od symptomów śmierci symbolicznej, związanej z utratą „wewnętrznego og-
nia”, a kończąc na opisach autentycznych agonii, które to zjawiska są „roz-
grywane” w przestrzeni listu.

Romantyczna odyseja ducha rozpoznaje różne rodzaje śmierci. Łączy je 
z sobą przekonanie o nieuchronności przemijania, nieodwracalności prze-
mian oraz odczucie kresu, który może być rozumiany zarówno dosłownie, 
jak i symbolicznie – w drugim przypadku będzie oznaczał radykalną, nieak-
ceptowaną zmianę jakości życia.

Na okładce książki Marii Janion i Marii Żmigrodzkiej, poświęconej wza-
jemnym fi liacjom romantyzmu i egzystencji268, widnieje fragment obrazu 
Rubensa Prometeusz w okowach. Heros dokonał czynu wykraczającego poza 
prawa ustanowione przez okrutnych bogów, p r zek roc zy ł  własną rzeczy-
wistość i został skazany. Bynajmniej nie na śmierć. Może wydała się ona 
bogom zbyt „jednorazowa”, a przez to banalna, a może doskonale wiedzieli, 
że istotą prawdziwego doświadczenia cierpienia jest co innego. Prawdziwie 
cierpimy, żyjąc „pomiędzy”, w zawieszeniu. Nieustannie umierając. Co-
dziennie od początku. Rubens, jak się wydaje, wpisał w starożytny mit uni-
wersalną opowieść o człowieku. Wycinek obrazu umieszczony na okładce 
książki ukazuje Prometeusza jakby zawieszonego w próżni, potężnego i sil-
nego, spętanego łańcuchem, atakowanego przez orła, który – zjadając jego 
wątrobę – uśmierca go na nowo każdego dnia. Romantyczna egzystencja jest 
wypełniona takim codziennym umieraniem, małymi, bolesnymi śmierciami. 
Nie przypadkiem literatura romantyczna lubuje się w bohaterach, którymi są 
niezaznające spokoju upiory, żywe trupy, wampiry, wilkołaki269. Pisarzy in-
spiruje wszystko to, co niespokojne i funkcjonujące na granicy światów. Jak 
pisał Jarosław Marek Rymkiewicz, romantycy ze szczególnym upodobaniem 
przebywali nie tyle na terytorium śmierci, ile na pograniczu, gdzieś między 
życiem a śmiercią270. Romantyczna osobowość jest transgresyjna i migotliwa. 
Stanowi ogromny, wewnętrzny pejzaż mortualny. Balansowanie na granicy 
i pożądanie nieustannej transcendencji są źródłem zarówno nieopisanego 
cierpienia, jak i przedziwnej przyjemności. Romantyczne życie musi być bo-
wiem nieskończoną podróżą do kresu. Egzystencja nieustannie zbliżająca się 
do owego kresu była egzystencją pełną, dawała poczucie „bycia” naprawdę. 
Zbliżająca się, nie zaś osiągająca go. Doświadczenie śmierci było wszak do-

268 M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i egzystencja. Fragmenty niedokończonego dzieła, 
Gdańsk 2004.

269 Pisze o tym w swojej książce zatytułowanej Wampir. Biografi a symboliczna (Gdańsk 2002) 
Maria Janion.

270 J.M. Rymkiewicz, Dlaczego romantycy umierali młodo? [w:] Style zachowań..., s. 233.
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świadczeniem traumatycznym. Nie zawsze jednak śmierci fi zycznej lękano 
się najbardziej. Jak pisała Piwińska – romantycy bardziej niż unicestwienia 
fi zycznego bali się agonii ducha, życia bez ognia, bali się, że zabraknie im en-
tuzjazmu271. Między innymi z owego lęku przed zobojętnieniem i martwotą 
wypływa romantyczna afi rmacja młodości. Jakby jedynie ona nosiła w so-
bie znamiona autentycznej egzystencji. Ale młodość romantyczna jest – jak 
twierdzi badaczka – opętana starością272. W tym kontekście nie powinno dzi-
wić wyznanie z jednego z listów Šafárika pisanych z Nowego Sadu do Fran-
tiška Palackiego. 20 czerwca 1831 roku autor Starożytności słowiańskich pisał:

Wiadomość od Pana o stanie i narodzinach literatury czeskiej nader pocieszająca; 
oby z czasem wszystko się spełniło i umocniło. Pan jest młodszy: Pan możesz jesz-
cze mieć nadzieję. Jam starszy: ja nie mam już żadnej. W dużej mierze postarzałem 
się tylko dlatego, że jestem tu, gdzie jestem (KPJŠ, s. 104).

Cały ten fragment zdaje się nie budzić naszych podejrzeń: oto sędziwy, stoją-
cy nad grobem starzec przekazuje w ręce swojego ucznia pewien patriotyczny 
legat – imperatyw działań koniecznych do podtrzymania rodzącej się litera-
tury czeskiej. Wszystko – stylistyka i podniosły ton – zdaje się tu adekwat-
ne do sytuacji, wystarczy jednak, że przyjrzymy się uważniej datom. Šafárik 
pisał swój list w 1831 roku, a więc zgodnie z metryką miał wtedy zaledwie 
36 lat. Palacký, do którego list był adresowany, liczył zaś sobie 33 lata. Skąd 
zatem ta starcza poza i to niezwykle dobitne „odmłodzenie” przyjaciela? Mo-
żemy oczywiście bezpiecznie założyć, że ta widoczna w cytowanym fragmen-
cie stylizacja była autorowi Starożytności słowiańskich potrzebna jako element 
podkreślający jego trudną sytuację, wskazujący – o czym za chwilę będzie 
mowa szerzej – na już właściwie romantycznie przeżywaną agonię ducha 
i melancholię. Można też jednak zaryzykować i zobaczyć w tym fragmencie 
ślady prawdziwie romantycznej uczuciowości. Jak pisała Piwińska:

romantycy starzeli się „w godzinę” – „czuli przyspieszone tempo życia, szli do koń-
ca, pędzili do końca (...) i błyskawicznie wyciągali konsekwencje ostateczne, a to nie 
dlatego, że taki jest biologiczny rytm młodości, lecz że mieli w sobie doświadczenie 
wewnętrzne”273.

Młodość jest zatem kategorią wyraźnie wyodrębniającą to pokolenie. Jak pi-
sał o tym Kazimierz Wyka: „romantyzm jest pierwszym wielkim prądem 
czyniącym z pokolenia kategorię, w jakiej młodzi świadomie ujmują swoją 
słuszność duchową”274. Zewnętrzną oznaką owej młodości, młodości, którą 
– o czym pośrednio świadczył już fragment listu Šafárika – tak łatwo było 

271 Style zachowań...., s. 243 (dyskusja).
272 M. Piwińska, Złe wychowanie, s. 134.
273 Ibidem, s. 144–146.
274 K. Wyka, Pokolenia literackie, Kraków 1977, s. 19.
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utracić, jest ów, jak pisała o tym Piwińska, ogień wewnętrzny. Ten wewnętrz-
ny entuzjazm dlatego był tak cenny, że utożsamiano go z jakąś wewnętrzną 
żywotną siłą, prawdziwym élan vital, a jednocześnie był spójnią łączącą mło-
dych, zaangażowanych w patriotyczne przedsięwzięcia budzicieli. Wspomina 
o tym Šafárik w liście z 1817 roku pisanym do Palackiego jeszcze z Jeny, tuż 
przed wyjazdem do Nowego Sadu. Natrafi amy tu na taki oto fragment:

Zasyłasz mi Pan podziękowania za to, że dzięki mnie ogień patriotyzmu, który zgas-
nąć miał, wciąż w Panu, jak i w przyjacielu naszym Blahoslavie, płonie. Nie moja 
to zasługa; w szlachetnej piersi Twojej ogień gorzeć wcześniej jeszcze niż w mojej 
począł, ale proszę mnie tak właśnie uszczęśliwiać, bym – gdy dusza moja od mrozu 
cierpnąć zacznie – przyjść mógł do Pana i ciepłem Jego ducha się ogrzać. Wytrwać, 
wytrwać nam trzeba! Jeszcze nie wszystko przecie stracone. Żywy jest Bóg i niebo 
żywe, które w końcu usiłowania sług swoich wiernych sukcesem ukoronuje. A gdy-
by nawet było to tylko marzeniem, ideą tylko, cóż wtedy? Jeśli pomrzemy i my, 
jak ojcowie nasi, niczego nie osiągnąwszy, umrzemy dla idei; a człowiek dlatego 
właśnie jest człowiekiem, że dla idei umrzeć gotów; z pełnym brzuchem to nawet 
bydło mędrkować potrafi . Potomność błogosławić będzie przodkom, którzy sławę 
praojców wskrzesiwszy, monety życia swego wybili; jeśli zaś nie potomność, bo jej 
zabraknie, błogosławił będzie Ten, u którego czyny każdego człowieka zapisane są 
od narodów do prenarodów. A nuż niepotrzebnie się lękamy: narody Słowian od-
czuły, jak dalece zaszły; wraz z nowym pokoleniem nowa siła powszędy rozkwita; 
wszystko, co martwe było, ożywa. Wszystko ze snu się zbudziło: życie, życie zacząć 
się musi; jakie jednak będzie, któż to odgadnie? (KPJŠ, s. 35–36).

Odnajdujemy tu niemal wszystko: młodość i ogień miłości do narodu, łączą-
cy niedorosłych jeszcze budzicieli, pełną emfazy gotowość śmierci dla idei, 
a także „słowiańskość”, która jest tu elementem uzasadniającym patriotyczny 
entuzjazm łączący pokolenia. Nastrój panujący w tym liście – o czym była 
już mowa – uległ później radykalnej zmianie. Już w roku 1820, a więc w rok 
po przyjeździe do Nowego Sadu, Šafárik ostrożnie donosił:

Często zdało mi się, że ten ogień zgasł we mnie, że te wyraźne głosy ucichły, że je-
stem jak inni dobrzy ludzie wokół mnie; ale to były tylko omamy, na chwilę uśpio-
na czujność, po niej tym burzliwsze przebudzenie następowało (KPJŠ, s. 46).

W 1828 roku w cytowanym wcześniej, w innym jednak kontekście, liście 
do Kollára wyznawał już z goryczą:

Gdybyś Pan już przed laty znalazł przystań w jakimś kościele bliżej Pesztu! – Takie 
zawsze było moje pragnienie – ale nie śmiałem Panu radzić w tej kwestii. I Pańskie 
zdrowie, i literatura nasza by na tym zyskały. Ten smutny koniec sprawy bardzo 
mnie niepokoi. – Proszę mi wierzyć, Przyjacielu, że jeśli odejdziesz gdzie indziej, 
literatura słowiańska na Węgrzech zaśnie z Tobą na wieki. Już tylko Twój ogień daje 
jej życie – tak wszystko wszędzie na nic, martwe, bez ducha – i Boga! – – (ČČM 
1875, s. 141).
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Docieramy do momentu, w którym rzeczywistość zaczyna odbiegać od jej 
wyśnionego wzorca. Pod tym względem „okres nowosadzki” Šafárika, który 
trwał 14 lat, stanowi dla badaczy korespondencji bardzo wdzięczny przed-
miot analiz i interpretacji, zwłaszcza w kontekście naszych rozważań doty-
czących epistolarnych aktów agonii. Nie tyle jednak realny wymiar czasu 
spędzonego w Nowym Sadzie ma tu znaczenie, ile jego subiektywne, uwiecz-
nione na kartach listów, odczucie. Po wyjeździe stamtąd autor Geschichte... 
spędził wprawdzie jeszcze prawie 40 lat w Pradze, gdzie zmarł w 1861 roku, 
ale to właśnie pobyt na południu jawił mu się jako wygnanie i powolna ago-
nia ducha. Listy przesyłane z Nowego Sadu do Františka Palackiego i Jána 
Kollára układają się w swoistą epistolarną opowieść o samotności. Listy te 
są również najdogodniejszym miejscem do śledzenia melancholijnej odysei 
autora Starożytności słowiańskich, odysei noszącej przy tym znamiona roman-
tycznej kreacji275. Przyjrzymy się teraz kilku fragmentom listów, w których 
wszelkie dramatyczne wyznania, będące świadectwem manifestowanej przez 
Šafárika „śmierci ducha”, są związane z niemożnością realizacji własnego ży-
cia w ramach narodu.

275 Słowacka i czeska historia literatury najchętniej, choć z pewną dozą ostrożności i niepew-
ności, umieszcza Šafárika w nurcie preromantycznym. Z jednej strony trudno odmówić słuszności 
tym porządkującym i klasyfi kującym zapędom, z drugiej jednak fakt niejednorodnej, bo zarówno 
sentymentalnej, jak i romantycznej, dykcji jego korespondencji czyni z niego postać poniekąd 
nieklasyfi kowalną, a więc postać również nieprzeciętną, tworzącą na styku dwóch epok i – dodaj-
my – na styku dwóch paradygmatów kultury (czeskiej i słowackiej). Swoiste „uromantycznienie” 
Šafárika dokonuje się zarówno poprzez fakt jego przynależności i ogromnej roli w tym, co nazy-
wamy odrodzeniem narodowym (zarówno czeskim, jak i słowackim) – a więc w ruchu mającym 
par excellence niewątpliwy romantyczny potencjał, jak i przede wszystkim dzięki odnajdywanym 
na kartach jego listów znamionom romantycznej uczuciowości, a w kontekście niniejszych rozwa-
żań – drobinom prawdziwie romantycznej melancholii. Wskazywał na to Peter Káša, analizując 
pierwszy i jedyny tomik poetycki Šafárika Tatranská Múza s lýrou slovanskou (Muza tatrzańska 
z lirą słowiańską, 1814). Badacz zwracał uwagę, że „Muza tatrzańska jest jakby symbolicznie 
skazana na wieczne błądzenie w labiryncie terminologicznym nieokreślonego okresu przejścio-
wego między klasycyzmem a romantyzmem. W tym wypadku przed wpadnięciem w »pułapkę 
historycznoliteracką« uchronić nas może swoista »balustrada ochronna« w postaci terminu pre-
romantyzm. Jest on wygodny nie tylko jako opozycja wobec normatywnego klasycyzmu, ale też 
jako pozytywny sygnał tendencji romantyzujących, które wkrótce ujawnią się w pełni w poetyce 
romantycznej. Preromantyzm w szerszym rozumieniu zawiera w sobie również pojęcie sentymen-
talizmu, a ten jest już ściśle związany z tendencjami romantycznymi. Zgodnie z tym schematem 
rozwoju teksty poetyckie młodego Šafárika miałyby jednoznacznie antycypować »romantyczność« 
(albo romantyzm?). Rozważanie tej możliwości nie oznacza jednak jeszcze przesunięcia początków 
słowackiego (jak i czeskiego) romantyzmu do roku 1814. To raczej próba ponownego wskaza-
nia na tendencje romantyzujące w czasie kulminacji klasycyzmu w kontekście słowacko-czeskim. 
Te sygnały i impulsy nie oznaczają jeszcze zmiany jakościowej czy próby radykalnych zmian 
poetyckiego paradygmatu”. P. Káša, Medzi intuíciou a poznávaním (Refl exia nad ranou tvorbou 
P.J. Šafárika) [w:] idem, Medzi textami a kultúrami. Slovenská literatúra prvej polovice 19. storočia 
v stredoeurópskom kontexte, Prešov 2011, s. 11.
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Przestrzeń ojczyźniana jest utożsamiana z przestrzenią sakralną, prawdzi-
wym Jeruzalem. Oddzielenie od niej oznacza natomiast oddzielenie od źródeł 
życia276, co z kolei umieszcza podmiot w przestrzeni nie-życia, w przestrzeni 
mortualnej. Prezentowane w korespondencji pejzaże wewnętrzne, związane 
z przebywaniem w tej właśnie przestrzeni, interesują nas teraz najbardziej. 
W październiku 1832 roku, trzynaście lat po przeprowadzce do Nowego 
Sadu Šafárik pisał do Palackiego:

Ukochany przyjacielu! (...) Położenie moje zmusza mnie do tego, abym pisał Ci 
dzisiaj wyłącznie o swoich sprawach (...). To, co napiszę, zechciej potraktować za-
równo jako tajemnicę, jak i ostatnią wolę (ośmielę się użyć tego słowa) przyjaciela 
niegdyś bardzo Ci drogiego i do dziś z pewnością nieobojętnego. Dobrze wiesz, 
z jaką nadzieją, z jakim zapałem przeniosłem się w roku 1819 między Serbów i tam 
pośród nich żyć zacząłem. Ledwie wyszedłszy z wieku młodzieńczego, pełen roz-
licznych planów i marzeń, czułem w sobie siłę przeogromną i zamierzałem narodo-
wi temu, w nizinach swych prostackiemu, a na szczytach zaś skażonemu, a i sobie 
przy tym pomóc niepomiernie. Nadzieje moje zwiodły mnie jednak przeokrutnie. 
Ja tutaj, przyjacielu, straciłem lat trzynaście, Serbom nie pomogłem, a sam ockną-
łem się na skraju przepaści! Gdybym chciał więcej Ci o tym opowiadać, o tym jak 
serbskie i jak moje sprawy tu stoją, nie list ten, lecz książkę całą musiałbym napisać 
(KPJŠ, s. 124–125).

Uważny czytelnik listów Šafárika zauważy, że pełnią one funkcję specy-
fi cznego zwierciadła, w którym autor przegląda się i dostrzega w sobie rysy 
prawdziwego bohatera egzystencji, rysy tego, który „ocknął się na skraju 
przepaści”277. Przepaść w listach Šafárika tworzy pejzaż mortualny nie tyle 
jednak dlatego, że jest tożsama z jakąś otchłanią i upadkiem, ile dlatego, 
że oznacza niemożliwą do sforsowania barierę, oddzielającą autora – pod-
miot epistolarny od miejsca, w którym pragnąłby się znaleźć. Powrót do nie-
go, a w konsekwencji również zmiana jakości życia nie są możliwe. Podmiot 
jest więc skazany na istnienie niepełne, niezdolne do wykorzystania własnego 
potencjału. W konsekwencji melancholia pojawia się także jako następstwo 
rozczarowania, którego źródłem jest wizja siebie samego jako tego, który 
wprawdzie może i de facto odgrywa znaczącą rolę w procesie odrodzenia 
własnego narodu, ale – i to z kolei bolesne odkrycie uderza w samo serce 
romantycznego egotyzmu – jego udział w tym wielkim procesie pozostaje 

276 Por. rozdział Jeruzalem utracone – Jeruzalem odzyskane w poprzedniej części książki.
277 To jednak nie wszystko. Jak już wielokrotnie była o tym mowa, wizja ta również narzucana 

jest osobie, do której dany autor pisze. Badacze korespondencji zgodnie twierdzą, że adresat jest 
w romantycznej epistolografi i prawdziwą instytucją, od której uzależnione jest to, jakim „jawi 
się” nam piszący list, jaką strategię stylizacyjną stosuje. Autostylizacja jest bowiem w liście roman-
tycznym zabiegiem równie naturalnym, jak istnienie pewnych skonwencjonalizowanych typów 
adresatów. Wiele listów powstaje jakby właśnie z myślą o konkretnym modelowym odbiorcy.
Por. Z. Sudolski, Polski list romantyczny, s. 48.
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niezauważony278. Unicestwieniu ulega tym samym wielka, nosząca znamiona 
świętości idea, wokół której, jak pisały Janion i Żmigrodzka, integruje się ro-
mantyczna osobowość279. Listy – a korespondencja Šafárika, pełna nieustan-
nych gestów nakładania i zdejmowania kolejnych masek, zmiany wcieleń, 
zajmuje tu miejsce szczególne – jawią się zatem jako prawdziwe zwierciadło, 
w którym przegląda się autor, zaś jego obraz, odbicie, jakie uzyskuje, zależy 
wyłącznie od niego. Może być tytanem walki o odrodzenie własnego Naro-
du, wygnańcem z Raju Ojczyzny czy też banitą z Uniwersum Wyobraźni, 
nieustanna jednak konfrontacja wizerunku realnego z tym odbitym w lustrze 
i rozdźwięk istniejący pomiędzy oboma jest źródłem prawdziwego dramatu, 
który zostaje „odegrany” właśnie w przestrzeni listów. Jak czytamy w kolej-
nym liście do Palackiego, pisanym 7 grudnia 1820 roku:

Pełnia życia była i moim pragnieniem, a pragnienie to gorzało, póki nadzieję mia-
łem, że bodaj ziarnkiem z niwy swojej budowanie owego kolosa czci i sławy narodu 
choć trochę wspomogę. Ta moja nadzieja wszakże zasadzała się na czymś innym, 
na tym mianowicie, że naród nasz tego potrzebuje. Teraz jasno widzę, że w strasz-
nym błędzie tkwiłem, potrzebę swoją za cudzą mając (...). Wraz z bielmem z oka 
mego zdarta została piękna życia podnieta, ale cóż mi po niej, zmyślona tylko była. 
I czyż nie jest owa zdarta sławy ułuda narodu nagrodą dla nas tysiąckrotną? Jak pięk-
nie nam umrzeć nasyconymi rozkoszą tego przepociesznego teatru! (KPJŠ, s. 49).

Udziałem autora jest zatem bolesna bezdomność jako następstwo odarcia 
ze złudzeń. Doświadczenie to w konsekwencji prowadzi do stanu, który od-
czuwa się jako nie-bycie sobą. Przyjrzyjmy się kolejnym listom. W sierpniu 
1823 roku Šafárik prosił Kollára o przysłanie rozprawy dotyczącej przeglądu 
twórczości czeskich i słowackich autorów piszących na Węgrzech. Rozpra-
wa ta miała stanowić materiał do pracy nad swoistym opus magnum autora, 
a więc Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten. 
W liście donosił:

Drogi Przyjacielu! Wciąż zatrudnienie znajduję w zbieraniu do rozprawy o historii 
literatury wszechsłowiańskiej. Ufam Panu całkowicie, jeśli co do narzecza nasze-
go i czesko-słowackich pisarzy na Węgrzech. Pomoc byłaby nieoceniona. Będzie 
to miało powab cudownego i świeżego kwiatu, który wplotę w uwiędły już wieniec 
(ČČM, s. 145).

278 To przekonanie było oczywiście nieprawdziwe. W krążącej wśród słowiańskich intelektua-
listów korespondencji nazwisko Šafárika jest wypowiadane z największą estymą. Dowodem niech 
będzie fragment listu, który wspominany już František Palacký wysłał do Jána Kollára. W cytowa-
nym już w tej pracy liście pisanym 6 lutego 1833 roku czytamy: „Šafařík nasz, na którego ja tu jak 
na mesjasza czekam, posłał nam cenne dwa teksty do »Muzejnika« i do »Kroka«, który w tym roku 
na powrót światło dzienne ujrzy. Kiedy i tego męża wśród nas mieć będziemy, głębszy i bliższy bę-
dzie związek między wszystkimi wykształconymi Słowianami rzeszy naszej” (ČČM 1879, s. 479).

279 M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i egzystencja..., s. 27.
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Zwiędły wieniec, będący obrazem kondycji wewnętrznej piszącego, wska-
zujący nie tyle jeszcze na śmierć, ile na brak życia, jest – jak chciałby piszą-
cy o romantycznej melancholii Marek Bieńczyk – egzemplifi kacją istnienia 
zaprzeczonego, negatywnej autokreacji, utrzymywania w sobie własnej nie-
obecności280. Romano Guardini – powołując się na rozważania Sørena Kier-
kegaarda – twierdzi, że związana ze stanem melancholii niemożność kon-
frontacji z własnym „ja” sprawia, iż jednostka trwa w zafałszowanym obrazie 
samej siebie – „nie biorąc na siebie własnego »ja« takim, jakim jest, próbuję 
być takim, jakim nie jestem”281. Owo nie-bycie sobą prowadzi do ostatecznej 
destrukcji. Symbol wieńca wskazuje jednak na jeszcze jeden istotny aspekt 
duchowego wygnaństwa Šafárika. Jak czytamy w kolejnym liście (z 4 sierp-
nia 1822 roku) do Kollára:

Ukochany, Wielce Szanowny Przyjacielu. Zazdroszczę Ci tego szczęścia, które po-
zwala Ci tak często i z tak gorejącymi, przyjacielskimi duszami słowiańskimi ob-
cować, dzięki czemu wspomagać narodową literaturę i wspierać życia wyższą for-
mę możesz. U mnie niestety wszystko puste leży, ducha skrzydła złamane (ČČM 
1873, s. 127).

Autor zostaje więc wygnany nie tylko ze świętej przestrzeni działań narodo-
wych. O wiele boleśniejsza jest banicja ze świata poezji, rozumianego jako 
świat wzniosłych ideałów i oddalenia od prozy codzienności. Wygnanie 
z krainy wyobraźni pozbawia życia w tym sensie, że unicestwia w zarodku 
wszelkie natchnienie. Šafárik zaś, mimo zachłannego zaszufl adkowania go 
przez historię literatury jedynie jako naukowca i animatora życia narodo-
wego, duszą był niewątpliwie poetycką282. W miejscu tym melancholia łą-
czy się z nudą. O łączności tych dwóch stanów pisał Guardini, stwierdzając, 
że „znudzenie może wypełniać bardzo pracowite życie. To znudzenie ozna-
cza – zawsze i wszędzie – namiętne poszukiwanie w rzeczach czegoś, czego 
w nich nie ma. (...) To rozczarowanie rozprzestrzenia się, prowadząc do po-
czucia ogromnej pustki... Nie ma niczego, co byłoby warte istnienia. I nic 
nie jest warte tego, by się tym zajmować”283. Owo poszukiwanie nie musi 
dotyczyć jedynie „rzeczy”. Autor listu poszukuje w sobie tego elementu, 
który dotychczas stanowił niezbywalną cząstkę jego tożsamości. Natchnie-
nie było bowiem ważkim atrybutem, konstytutywnym elementem jego 

280 M. Bieńczyk, Oczy Dürera. O melancholii romantycznej, Warszawa 2002, s. 138.
281 R. Guardini, O sensie melancholii, przeł. B. Grunwald-Hajdasz, Poznań 2009, s. 91.
282 Jak już wspominaliśmy, Šafárik jest autorem tylko jednego tomu poetyckiego – pisanego 

po czesku zbioru Tatranská Múza s lýrou slovanskou, wydanego w Lewoczy w 1814 roku. Zawarte 
tu wiersze noszą ślady inspiracji klasycyzmem oraz sentymentalizmem europejskim, jak również 
słowackim folklorem. Zob. P. Káša, J. Rusnák, Dve štúdie o P.J. Šafárikovi, Prešov 1995; P. Káša, 
Medzi textami a kulturami..., s. 9–21.

283 R. Guardini, O sensie melancholii, s. 29.
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życia sprzed opisywanej tu osobistej apokalipsy wygnania. Po raz kolejny 
więc zostają skonfrontowane dwie rzeczywistości: rzeczywistość „tu i teraz” 
oraz rzeczywistość „marzenia”284, do której każdy poeta może uciec, świat 
mirażu, gdzie – powiedzielibyśmy znów za Pouletem – „nic nie łączy się 
z niczym”285. Możliwość odwrotu w to bezpieczne miejsce, swoista poety-
cka rejterada, zostaje Šafárikowi odebrana – raz wygnany, nie ma prawa 
powrotu. Teraźniejszość jest zatem wiecznym wygnaniem z Arkadii. Maria 
Janion wskazywała, że na zderzeniu ideału i życia, na przeciwstawieniu 
wzniosłego marzenia płaskiej rzeczywistości, funduje się romantyczna an-
tropologia286. Niewspółmierność tkwiącego w człowieku potencjału z moż-
liwością jego wykorzystania, niemożność transgresji w sferę marzeń, rodzi 
frustrację nie do ukojenia, skazuje na samotność. Samotność, o której Emil 
Cioran pisał, iż:

kiedy (...) wzmaga się do tego stopnia, że staje się nie tyle przesłanką, ile naszą je-
dyną wiarą, tracimy poczucie więzi ze wszystkim. Stajemy się heretykami istnienia, 
wygnańcami ze wspólnoty żyjących, których jedyną cnotą jest niecierpliwe oczeki-
wanie na coś, co nie byłoby śmiercią287.

Guardini przekonywał, że istnieją dwa rodzaje samotności – dobra i zła, po-
dobnie jak istnieją dwa rodzaje melancholii. Pierwsza jest sygnałem bliskości 
Absolutu i „wychodzi naprzeciw narodzinom wiecznym”288. Symptomy owe-
go słodko-gorzkiego stanu, który autorka monografi i na ten temat – Alicja 
Kuczyńska nazwała „pięknym”289, a Marek Bieńczyk konstatował, że poprzez 
destrukcję i zaprzeczenie prowadzić może do odrodzenia290, odnajdujemy 
w korespondencji Kollára. U autora, którego listy są dziennikiem prawdzi-
wie aktywnego życia i wielokrotnie przypominają bardziej rejestr „spraw zała-
twionych” i „do załatwienia”, nieczęsto natrafi amy na epistoły będące świade-
ctwem mentalnego nurzania się ich autora w egzystencji. W jednym z listów 
do Palackiego, pisanym 5 marca 1820 roku, odnajdujemy taki oto fragment:

284 Owa świadomość straty jest również jednym z charakterystycznych wyznaczników po-
stawy elegijnej. Utrata jakiegokolwiek dobra określa postawę podmiotu. Jak pisał o tym Ireneusz 
Opacki: „To zestawienie »dostojnego wczoraj« ze »spopielałym dziś« stanowi naturalną kanwę 
sytuacyjną dla elegii”. I. Opacki, Odwrócona elegia („Na sprowadzenie prochów Napoleona” Juliusza 
Słowackiego) [w:] idem, Odwrócona elegia. O przenikaniu się postaw gatunkowych w poezji, Kato-
wice 1999, s. 173. Por. B. Kuczera-Chachulska, Przemiany form i postaw elegijnych w liryce polskiej 
XIX wieku, Warszawa 2002, s. 14.

285 G. Poulet, Metamorfozy czasu…, s. 225 i 227.
286 M. Janion, Marzący jest tam, gdzie go nie ma, a nie ma go tu, gdzie jest [w:] Style zachowań 

romantycznych..., s. 305.
287 É.M. Cioran, Zarys rozkładu, przeł. I. Kania, Warszawa 2006, s. 17.
288 R. Guardini, O sensie melancholii, s. 60.
289 Por. A. Kuczyńska, Piękny stan melancholii. Filozofi a niedosytu i sztuka, Warszawa 1999.
290 M. Bieńczyk, Oczy Dürera..., s. 17.
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Ja? Nic, pochłonęła mnie jakaś nieznośnie przyjemna melancholia i tę irytującą sy-
tuację, w której się znalazłem, sprzed oczu przeganiam i żyję Bóg wie gdzie, chyba 
w przyszłości o całe wieki oddalonej, w narodzie myślą złożonym z martwych i roz-
proszonych fragmentów: gdzie jedno słońce będzie na całym niebie (LJK, s. 30).

Melancholia jest tu aktem swoistego „wystąpienia” z rzeczywistości „tu i te-
raz”, która nie odpowiada nawet najmniej wybrednym wymaganiom. Owo 
chwilowe „odejście” zdaje się jednak również – w kontekście tego fragmentu, 
ale i całej korespondencji Kollára – jedynie chwilowym przystankiem w celu 
zregenerowania sił wewnętrznych.

Inaczej rzecz się ma z melancholią Šafárika. To owa zła samotność i zła 
melancholia, które również wyróżnił Guardini. Samotność, która nie wzbo-
gaca, nie wzmacnia, nie daje możliwości skupienia i wewnętrznej integracji; 
to samotność, która alienuje od świata, pozostawia go w bolesnym bezruchu, 
jest – jak powiada Kierkegaard – „chorobą na śmierć”291. Pozbawiona pulsu 
życia, zastygła rzeczywistość zdaje się więzić w sobie autora:

I mnie często, przyznam się, uderza ta straszna myśl, że zahaczywszy okiem o pro-
mienny, różowy świat, wskoczyłem między ciernie i tak w nich uwiązłem, że teraz 
już palmy i cedry wyrastają mi z ramion (KPJŠ, s. 52).

Jak raz jeszcze pisze o tym dalej Guardini, błąd melancholijnego stosun-
ku do rzeczywistości tkwi w pokusie nawiedzającej melancholika w sposób 
szczególny – pokusie zatracenia się w bezpośredniości natury292. Niebezpie-
czeństwo owego zatracenia jest związane z rezygnacją z granicy, łączy się z jej 
zatarciem. Atrybutem ludzkiej egzystencji jest bowiem bycie „żywą egzystu-
jącą granicą”, zdolną „takie »życie granicy« przyjąć na siebie, nieść w sobie”293. 
W przytoczonym wyżej fragmencie listu rozpłynięcie się w naturze nie zaist-
niało – jak się wydaje – wskutek wolnego wyboru; podmiot „wpadł” w na-
turę niczym w pułapkę. Opisany melancholijny pejzaż wewnętrzny rzutuje 
na otaczającą poetę rzeczywistość. Krajobraz, podobnie jak otoczony nim 
podmiot, staje się tu pusty i widmowy, pozbawiony dźwięków i kolorów, 
przypomina pejzaż po katastrofi e:

Zmuszony jestem pracować w tych zwykłych, stęchłych i bezdusznych formach, 
którym stulecia pełne przesądów i czczy zwyczaj godność niezmienialnego prawa 
nadały. Stąd, przyjacielu, wszelkie idee pierzchają – to, co zostaje, to zaokrąglone 
przez czas kamienie, którymi grać musimy. (...) Tak umiera każda nadzieja nasza, 
nic innego nam nie pozostaje, jak tylko zbierać te suche gałęzie, które gdzieś tu 
jeszcze zostały po tamtym zielonym świecie naszym (KPJŠ, s. 46).

291 Por. S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie..., Warszawa 1982.
292 R. Guardini, O sensie melancholii, s. 64.
293 Ibidem, s. 67.
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W liście tym, pisanym 2 sierpnia 1820 roku, pusty krajobraz przestaje być 
pejzażem oswojonym, staje się pejzażem obcym i nieprzyjaznym. Autor li-
stu nie rozpoznaje przestrzeni, w której się znalazł, ślepnie. Przedustawny 
ład, który miał cechować jego życie, uporządkowany i celowy Kosmos, za-
stąpiły nieprzewidywalne i chaotyczne bezdroża. Przypomnijmy raz jeszcze 
cytowany już w pierwszej części pracy fragment listu pisanego w 1824 roku 
do Kollára:

Widzisz, na jakie bezdroża duch mój zabłądził. Skoro nie ma we mnie myśli 
i duch mój na wieki pogrzebion, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko tułać się 
czy to po szlakach słowiańskich bez domu i ojczyzny, czy to w gościnę zachodzić 
na te pobratymcze niwy, nad którymi łaskawsze słońce świeci, i łzy z oczu osuszać, 
spoglądając na nie (ČČM 1873, s. 388).

Metafi zyczny głód, który mógłby zostać zaspokojony jedynie przez niemoż-
liwe, ponowne scalenie rozerwanego świata (powrót na łono ojczyzny), ma-
nifestuje swoją obecność poprzez chorobę. Choroba staje się paradoksalnie 
– jak pisała o tym Maria Janion – sposobem życia, stygmatem melancholii 
i osamotnienia. W grudniu 1826 roku Šafárik donosi słowackiemu poecie:

Umiłowany Przyjacielu! Niezadowolenia, w którym tkwię, nie mogę więcej znieść. 
(...) Pański list dostałem, już chorym będąc, i aż dotąd z powodu choroby tej 
niesłychanej i słabości nawet literki nie mogłem do Pana skreślić. Długo będąc nie-
swój i w podłym nastroju, w sierpniu zapadłem na febrę, której przyczyna na czas 
nie była rozeznana. Szybko się jednak okazało, iż jest to zapalenie wątroby. Leżałem 
w łóżku całych dziesięć tygodni, nigdzie nie mogąc się ruszyć. Pod koniec paździer-
nika zacząłem powoli dochodzić do siebie. W listopadzie jednak ponownie dwa 
razy zaniemogłem. Dopiero od drugiego dnia tego miesiąca zażywam jako takiego 
zdrowia. Moja choroba to największe nieszczęście, jakie mnie w życiu spotkało. 
Pozbawiony jestem wszystkiego tego, co życie powabnego dla mnie miało: nerwy 
zniszczone, moce duchowe nadwątlone, pamięć i wyobraźnia zniknęły zupełnie 
– jestem wrakiem w kwiecie wieku, w kwiecie męskości swej. Ale cóż u Ciebie, 
przyjacielu? Jak Ci się wiedzie? Pisz do mnie, na Boga, czym prędzej. Bądź pewien, 
że nie ma dnia, żebym o Tobie nie myślał, nie wspominał Cię. Nie skąp – zaklinam 
Cię – żadnych środków, żadnych starań i pracy, byś zdrowie swe chronił. Jeśli masz 
dobrego lekarza, ślepo i posłusznie słuchaj jego rad. Odstąp na chwilę od literac-
kich zatrudnień. Ratuj życie i zdrowie. Zawsze przecież – gdy znów będziesz się 
czuł na siłach – możesz do nich wrócić (ČČM 1873, s. 156).

Jest to niewątpliwie jeden z najbardziej szczegółowych opisów choroby, 
na jaki natrafi amy w analizowanej korespondencji. Okazuje się on jedno-
cześnie symptomatyczny. Lektura listów słowiańskich budzicieli każe zwró-
cić uwagę na ogromny pietyzm, z jakim opisywali oni nie tylko swoje „tępe 
bóle istnienia”, ale również najbardziej fi zyczne dolegliwości. Nie wkraczając 
w kompetencje psychiatrii, dla której notabene bywał już Šafárik wdzięcznym 
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obiektem analiz (prawdopodobnie cierpiał na depresję, która w 1860 roku 
doprowadziła go do nieudanej próby samobójczej294), musimy stwierdzić, 
że z pewnością mamy tu do czynienia z pewną łącznością pomiędzy stanem 
psychicznym a fi zycznym. Choroba – jak określała to Susan Sontag – dra-
matyzuje stany mentalne295. W cytowanym wyżej fragmencie nerwowe „nie-
pokoje” zaowocowały kolejnymi dolegliwościami – febrą i chorobą wątroby. 
Stan zdrowia uniemożliwiał jakąkolwiek pracę, utrudniał korespondencję 
z przyjaciółmi. Ponadto stan choroby jest stanem żałoby po sobie samym, 
po sobie jako człowieku i – co wyraźnie zostaje podkreślone w liście – jako 
mężczyźnie. Choroba jest zatem nie tylko stanem ciała; jest stanem świa-
domości, przeżywanym jako powolna utrata samego siebie, jako poczucie 
stopniowego odpadania kolejnych fragmentów życia. Choroba nieodwołal-
nie zapowiada śmierć, każdy rodzaj śmierci. Pod tym względem listy Šafári-
ka są prawdziwym fenomenem. Bardzo rzadko natrafi amy na tak spójny 
i jednoznacznie negatywny projekt samego siebie i dookolnej rzeczywistości. 
Prezentowany wyżej opis choroby jest jedynie potwierdzeniem tej linii inter-
pretacji własnej egzystencji. Biorąc oczywiście pod uwagę epistolarne kon-
wencje epoki, jak i niewątpliwy hipochondryczny rys charakteru Šafárika 
– możemy zaryzykować twierdzenie, iż odnajdywane na kartach jego listów 
wywody są zapisem autentycznych przeżyć. Chorobowy dyskurs Šafárika jest 
wyjątkowy z jeszcze jednego powodu. W przypadku pozostałych epistolo-
grafów doniesienia o chorobach i ich opisy oraz niezliczone prośby o dbanie 
o swoje życie i zdrowie dla narodu właśnie – spełniają funkcję swoistej fi gury 
w patriotycznym dyskursie, są kolejnym, choć nieoczywistym, elementem 
strategii autoidentyfi kacyjnej. Choroba, której doświadcza się na skutek 
„przepracowania się” dla narodu, staje się ekspresją patriotycznego zaangażo-
wania. Można nawet – inspirując się rozważaniami Susan Sontag na temat 
metaforyzacji gruźlicy XIX wieku – uznać, że choroby, na które zapadają 
i które tak skrupulatnie opisują na kartach listów słowiańscy działacze, są 
zamaskowanymi przejawami miłości do narodu296. Nieco inaczej kwestia ta 
prezentuje się w przypadku Šafárika. Choroba nie jest tu ekspresją patrio-
tycznego zaangażowania, ale przeciwnie – rodzi się z frustracji, stłumienia 
oraz rezygnacji. Może jest ona nawet czymś w rodzaju kary za niemożność 
wzniecenia w sobie dostatecznego entuzjazmu dla swojej pracy297. Šafárik 
w swych listach otwarcie przyznawał się do tego, co nazywał „upadkiem 
ducha”. Jego rozliczne dolegliwości zdawały się niejako demaskować ten 

294 Por. J. Medvecký, J. Kafka, O chorobe a o depresívnych prejavoch P.J. Šafárika [w:] Pavol 
Josef Šafárik a slovenské národne obrodenie. Zborník z vedeckej konferencie, zostavil I. Sedlák, Martin 
1989, s. 212–215.

295 S. Sontag, Choroba jako metafora..., s. 48.
296 Ibidem, s. 24.
297 Ibidem, s. 132.
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upadek298. I gdy w przypadku innych epistolografów choroba była elemen-
tem łączącym, potwierdzającym przynależność do wspólnoty tych, którzy 
bez wytchnienia działają na niwie narodowej, to autor Geschichte... zdawał 
się odczuwać ją jako element alienujący i piętnujący.

Przyjrzyjmy się zatem epistolarnym odsłonom chorób traktowanych jako 
doświadczenia „wspólnotowe”. Na wstępie należy zaznaczyć, że choroba 
i śmierć są tu kategoriami nierozerwalnymi. Śmierć objawia się w chorobie, 
choroba zaś jest zapowiedzią śmierci rozbrzmiewającą w prawdziwej orkie-
strze symptomów. Wszystko zaś opisywane jest w wysokich rejestrach, nie 
istnieją tu choroby lekkie – każda oznacza otarcie się o śmierć. W święta 
Bożego Narodzenia roku 1837 w jednym z listów do Ctiboha Zocha Ľudovít 
Štúr wyznawał:

Kochajmy się, Bracie!
Twoje obydwa listy otrzymałem. Ten pierwszy sprawił mi radość, choć ból towa-
rzyszył mi ogromny, ten drugi zasmucił mnie, choć w lepszym byłem już stanie. 
Pierwszy list zastał mnie ciężko chorego i już, już udać się miałem za bramy, skąd 
nie ma powrotu – śmierci wydarł mnie dr Mayr, który objawił mi się jako anioł 
dobrej nowiny. Nigdy nie zdołam mu się odwdzięczyć. Zapadłem na płuca, co na-
stępstwem było – według lekarza – pracy ponad miarę. Już wszystko przeszło i po-
wróciłem na łono Sławy, na łono Wasze, mili bracia, z których co dzień cieszy się 
dusza moja! (LĽŠ I, s. 131–132).

Z cytowanego fragmentu wynika, że jedynie interwencja wymienionego 
z nazwiska lekarza uratowała autora listu przed niechybną śmiercią, opisa-
ną za pomocą konwencjonalnego sformułowania mówiącego o „pukaniu 
do bram nieba”. Już w tym fragmencie można jednak zauważyć wyraźną 
retoryczną więź pomiędzy chorowaniem a patriotyczną działalnością. Autor 
listu – jak czytamy – zachorował na skutek przemęczenia, przepracowania. 
Była już mowa o tym, że pracę na niwie narodowej odczuwano raczej jako 
walkę. Walczono z wpływami niemieckimi, z ekspansją żywiołu węgierskie-
go, walczono o zachowanie odpowiedniego i należnego miejsca w całym 
procesie odrodzeniowym, o utrzymanie i ekspansję słowiańskiej tożsamości. 
Budzicielskie działania były więc działaniami w nieustannym zagrożeniu. 
Zagrożenie to miało głównie charakter zewnętrzny. W przypadku jednak 
omawianych tu epistolarnych aktów agonii ducha i drobiazgowych opisów 
chorób mamy do czynienia z niebezpieczeństwem, które rodzi się niejako 
wewnątrz. Chorowanie to kolejny front walki, na którym słowiańscy patrio-
ci muszą zadecydować kim są i niejednokrotnie przekroczyć samych siebie. 
W jednym z listów, pisanym 22 lutego 1824 roku, Palacký donosi Kollárowi 
o problemach zdrowotnych Jungmanna:

298 Ibidem, s. 49.
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Umiłowany Przyjacielu,
Dziwiliśmy się i niepokoiliśmy bardzo, nie mając od dłuższego czasu żadnych 
wieści od Ciebie. Dopiero nasz miły Šafařík niepewności tej położył kres, wieść 
śląc, iż obaj poważnie zapadliście na zdrowiu. Bardziej niepokoi nas jednak, że nie 
mamy żadnych wieści o Twoim ozdrowieniu. W Bogu pokładamy wszak nadzieję, 
że zachowa zdrowie tak drogiego nam przyjaciela. To jakiś zły los nami włada. Nasz 
niezrównany Jungmann przedwczoraj również znalazł się w wielkim niebezpie-
czeństwie, co ogromnie nas wystraszyło. W drodze do kolegium swego niemal ra-
żony został apopleksją, gdyby mu w pobliskim domu krwi nie upuścili. Teraz znów 
wraca do sił. Niech mu to wyjdzie na zdrowie i na długo służy. To smutne, że nasza 
drużyna literacka na zdrowiu podupada, kiedy to jej pomocy nam najwięcej trzeba 
w walce z zalewem miernoty (ČČM 1879, s. 384–385).

Choroba w pewien swoisty sposób łączy słowiańskich koryfeuszy, podobny 
los staje się bowiem ich udziałem. Jak odczytujemy z fragmentu listu Pa-
lackiego – „ciąży nad nimi jakieś straszliwe fatum”. Choroby jednoczą ich 
również na płaszczyźnie epistolarnej – pytanie o stan zdrowia, martwienie 
się czyimiś dolegliwościami, niecierpliwe oczekiwanie na wieści o wyzdro-
wieniu (lub nie), czy wreszcie usprawiedliwienia dotyczące opóźnień bądź 
zaprzestania korespondencji w związku z chorobą stają się integralną częścią 
komunikacji listowej299. Ów dyskurs choroby pełni też funkcje gradacyjne, 
wskazuje na ważnych i ważniejszych członków tej patriotycznej społeczno-
ści. W odpowiedzi na wyżej cytowany list Palackiego 23 stycznia 1824 roku 
Kollár odpisał:

Głęboko przeżyłem to, co pisałeś o Jungmannie. Ja z chęcią i dwa życia poświęcę, 
by on jeden żył długo i w zdrowiu. Wiem wprawdzie, że trochę się na mnie gniewa 
o te dwa czy trzy, jak to nazwał, niewdzięcznie mu brzmiące zdania w kazaniach 
o Cechach narodu słowiańskiego. Stąd wnoszę, że wciąż jeszcze nie dotarła do mnie 
żadna odpowiedź na mój dawno już posłany mu list, w którym się usprawied-

299 Ciekawym przykładem jest list Andreja Sládkoviča posłany do Viliama Paulinego-Tótha 
w sierpniu 1865 roku, gdzie czytamy: „Drogi nasz Viliamie! Leżąc na łóżku, piszę do Ciebie. Świata 
Bożego nie widziałem już od całych trzech miesięcy i z łóżka nie wychodzę, tylko rano i wieczorem 
na godzinkę. Pracować nie mogę wcale, czasem coś tam na kolanie skrobnę. Co Pan Życia zamierza 
ze mną dalej zrobić, pozostaje tajemnicą. Niech się dzieje wola Boża! Na Andrzeja doktorzy właśnie 
nade mną radzili, jak ratować serce przed utopieniem, kiedy przyszło kilka linijek przez Ciebie 
skreślonych, w których składałeś mi życzenia z okazji imienin. Niechaj Wszechmogący Ojciec Nie-
bieski ześle na Ciebie i Twoją rodzinę wszelkie możliwe łaski! Dalej. Potem doszły już rękopisy 
Twoich Pogawędek najnowszych z prośbą, o której z pewnością pamiętasz. Ale już miałem dość. 
Ręka i głowa były już w szponach bólu. (...) gdyby nie choroba, pojechałbym do Trenczyna trochę 
pospacerować i sprawy, o które mnie prosiłeś załatwić. No, ale wszystko za późno. Następnym 
razem, »jeśli Pan Bóg zdrowia ześle«, przyłożę rękę do twojej oddanej pracy na roli dziedzicznej” 
(KAS, s. 344–345). Podobny motyw przewija się również w wielu listach Hrobonia. Symptoma-
tyczny jest tu jednak krótki fragment jednego listu, pisanego w 1879 roku do Amerlinga: „Pisałbym 
obszerniej i bardziej szczegółowo, ale każdy mały list kosztuje mnie wiele bólu. Dlatego więc wyrażę 
się jedynie aforystycznie, a kolejne pytania sam sformułuję” (LSBH, s. 215).
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liwiam. Nic to, gdyby tu był, to bym go przecież, nawet największym gniewem 
owładniętego, ucałował serdecznie (LJK, s. 38).

Własne zdrowie okazuje się symboliczną kartą przetargową. A gest odda-
nia własnego zdrowia, co stanowi niejako „zapłatę” za życie Jungmanna, jest 
równoznaczny z gestem uznania jego autorytetu i wyjątkowej pozycji wśród 
budzicieli. Jest zatem chorowanie dla narodu, chorowanie z powodu ogrom-
nego wysiłku włożonego w tę pracę, jednym z kolejnych „momentów” ide-
alnej odrodzeniowej biografi i. Chorowanie dla narodu można więc uznać 
za rodzaj patriotycznego obowiązku. W tym samym liście Kollár umieszcza 
jeszcze obszerny opis własnych zmagań:

Najmilszy Przyjacielu!
To prawda, że kilka miesięcy temu nawet nie przypuszczałem, iż jeszcze kiedyś ja 
Twój, a Ty mój list przeczytasz. Ubiegły rok był dla mnie jednym z najsmutniej-
szych w moim życiu. Od Zielonych Świątek przez całe lato i całą jesień nieustan-
nie krwią plwałem, osłabiwszy klatkę piersiową pracą w naszej wielkiej świątyni. 
W kilka tygodni później zupełnie osłabłem od niewymownych boleści. Najwięcej 
czasu podczas mojej choroby spędziłem w posiadłości pana Pronaya, gdzie wszyst-
kim mnie obkładano, co tylko ku mojemu uzdrowieniu mogłoby posłużyć. Nie-
mniej jednak dopiero w poprzednim miesiącu grudniu zaczęła świtać nadzieja, bo 
szczęśliwie od Nowego Roku już i urzędowe swe obowiązki wykonuję bez większej 
szkody dla zdrowia. O, ukochana duszo ma! Ileż to razy o Tobie myślałem, ileż 
razy łzy wylewałem, że życie własne, ale Ciebie i naszą sprawę opuścić bym miał 
(LJK, s. 37).

Powyższy fragment jest interesujący z paru względów. Po pierwsze, musimy 
zwrócić uwagę na niewątpliwą teatralność opisywanych tu sytuacji. Autor li-
stu, mimo że pozornie całkowicie pochłonięty własną udręką, przeżywa cho-
robę z wielkim wyczuciem sceniczności, z wpisanym w list przekonaniem, 
że gdzieś z daleka obserwuje go dyskretna publiczność biorąca udział w tym 
– jak pisała Alicja Kuczyńska – „osobliwym teatrze życia”300. Trzeba zatem 
odpowiednio przeżyć swoją chorobę. Nie mamy tu bynajmniej na myśli ja-
kiegoś wyrachowania, kłamstwa, przekazywania fałszywego obrazu sytuacji, 
w której znalazł się autor listu. Chodzi raczej o pewien niezamierzony, nad-
dany sens tego obrazu, który się z niego wyłania. Jak pisał o tym Goff man, 
analizując „wrażenia wywoływane” w interakcjach społecznych:

Czasem tradycje związane z pełnieniem danej roli społecznej prowadzą jednost-
kę do przekazywania starannie obmyślonego wrażenia określonego rodzaju, choć 
nie jest ona ani świadomie, ani nieświadomie nastawiona na wytwarzanie takiego 
właśnie wrażenia301.

300 A. Kuczyńska, Piękny stan melancholii..., s. 26.
301 E. Goff man, Człowiek w teatrze..., s. 41.
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Choroba jest zatem swoistym spektaklem, który ma ponadto wymiar pa-
triotyczny. Miała rację Susan Sontag, pisząc, że choroba (zwłaszcza w me-
dycynie przednowoczesnej) była postrzegana jako rodzaj relacji między tym, 
co zewnętrzne, a tym, co wewnętrzne302. Badaczka podkreśla, że najbardziej 
reprezentatywna dla XIX wieku choroba, a więc gruźlica, również znaczyła. 
Była niejednokrotnie synonimem ogłady, subtelności i wrażliwości. Była ro-
dzajem wystroju wewnętrznego, który determinował wystrój zewnętrzny303. 
Sontag, pisząc o wystroju zewnętrznym, miała wprawdzie na myśli ubiór, 
możemy jednak stworzony przez nią paradygmat interpretacji choroby zasto-
sować do epistolarnych wynurzeń interesujących nas autorów. Dostrzeżemy 
wtedy, że stan choroby (wystrój wewnętrzny) wymagał odpowiedniej otoczki 
i rytuału (wystroju zewnętrznego). Epistolarne odyseje chorobowe – niczym 
religia – nie obywają się bez swoich rytuałów i obrządków, a epistolografowie 
poprzez chorobę właśnie dokonują swoistej autoprezentacji. Dlatego Štúr 
puka do bram nieba, ten czy inny działacz deklaruje, iż z radością odda swoje 
zdrowie dla ukochanego przez wszystkich Jungmanna, a Kollára – zgodnie 
z jego własnymi słowami zawartymi w cytowanym wyżej fragmencie – bar-
dziej przeraża śmierć kończąca aktywną działalność na niwie narodowej niż 
śmierć jako taka. W konsekwencji zaś radość z powrotu do zdrowia wynika 
u słowiańskich działaczy z faktu, że zdrowie to umożliwia powrót do po-
przedniego, aktywnego życia. Stąd przekonanie, że należy być zdrowym dla 
narodu. Jak czytamy w liście Šafárika do Palackiego z 8 marca 1821 roku:

Choroba Twoja bardzo mnie zaniepokoiła. Twoje ozdrowienie jest dla mnie i przy-
jaciół naszych najszczęśliwszą wiadomością. Dbajże o swoje zdrowie, sobie to jesteś 
winien, nam wszystkim i narodowi miłemu. Zaprawdę, w żadnym zamęcie życio-
wym oczu od czci i sławy odwracać nie możemy. Co Ty zawsze w zdrowiu i choro-
bie chwalebnie czynisz, to i ja czynić się staram (KPJŠ, s. 52).

Stąd też listy wypełnione dobrymi radami, niejednokrotnie o proweniencji 
ludowo-magicznej, dotyczącymi tego, jak najlepiej zadbać o siebie. Niech 
przykładem będzie krótki wycinek z listu pisanego w roku 1850 przez Ľu-
dovíta Štúra do Hurbana:

Martwi mnie nawrót Twojej choroby. Bratku mój! Dam Ci dobrą radę, która po-
zwoli Ci ożyć z nadejściem wiosny. Rano wstawaj wcześnie i jeszcze póki rosa, udaj 
się na pola na poranny spacer. Godzina wystarczy – a zobaczysz! Poranne wiosenne 
powietrze wzmacnia niezwykle. Proszę Cię, spróbuj (LĽŠ II, s. 220).

Jeszcze bardziej symptomatyczny jest wyimek z korespondencji Jána Franci-
sciego i Sama Bohdana Hrobonia:

302 S. Sontag, Choroba jako metafora..., s. 122.
303 Ibidem, s. 31.
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Boże daj Ci zdrowia, Samko mój!
Tego teraz z całego serca Ci życzę, bo tego teraz najbardziej potrzebujesz, i tego 
my teraz najbardziej potrzebujemy dla Ciebie. Gdyby węże moje jeszcze do tej 
pory ziółka uzdrawiające nosiły, a moje baby-jagi czarów swych nie pozapominały, 
musiałyby Cię rzeczywiście w tym momencie wyleczyć. A tak musisz i my musimy 
cierpliwie, pełni nadziei czekać, nim nie uleczy Cię Ten, co i węże ziół szukać, 
i baby-jagi czarować nauczył. Zaiste, niejednemu z nas ta Twoja nieszczęsna cho-
roba plany krzyżuje, ale cóż robić. Musimy tam patrzeć, gdzie możemy dojrzeć, 
i to chwytać, czego dosięgnąć zdołamy (LJF, s. 104).

Powtórzmy raz jeszcze – przeżywana w rzeczywistości pozatekstowej, 
a „przelana” na papier, zamieniona na rzeczywistość epistolarną choroba jawi 
się jako stan głęboko symboliczny. Jest projekcją „wnętrza”, posługując się zaś 
retoryką analizowanych listów – jest odsłonięciem duszy głęboko przejętej 
sprawami narodu lub takiej, której gorliwość osłabła na skutek przeciwności 
losu. Choroba mogła być więc nieoczywistym, choć bardzo wyraźnym sym-
bolem patriotyzmu, symbolem odpowiedzialności, jaka ciąży na „wybrań-
cach narodu”, symptomem dotarcia do kresu własnych możliwości. Mogła 
również pełnić funkcje stygmatu – naznaczać tych, którzy niedostatecznie 
mocno zaangażowali się w to, co było ich świętym obowiązkiem304. Można 
zatem stwierdzić, że chorobowy dyskurs omawianych tu autorów rozkwita 
na osi między symptomem a stygmatem.

Jeden z bohaterów niniejszych rozważań z choroby uczynił wszak spo-
sób na życie. Mowa o Samie Bohdanie Hroboniu, w którego listach, będą-
cych świadectwem bolesnej odysei, choroba jest zarówno symptomatyczna 
(naznacza w sposób pozytywny), jak i stygmatyzująca (wyklucza). Od mo-
mentu osiedlenia się w Sielnicy życie słowackiego poety-mesjanisty zdaje się, 
czego świadectwem są listy pisane przede wszystkim do praskiego lekarza 
Karela Slavoja Amerlinga oraz w mniejszym stopniu do Jána Francisciego, 
wypełnione codzienną powolną agonią. Listy wysyłane do Pragi jawią się 
jako przedziwny konglomerat wynurzeń fi lozofi cznych i rejestru dolegliwo-
ści305. Przyjrzyjmy się paru wybranym fragmentom korespondencji, kolejno 
z czerwca 1857, sierpnia 1858, listopada 1859, maja 1861 i 1870, stycznia 
1873 oraz „na Józefa” 1872 i z maja 1878 roku:

Wiem, że czekasz na odpowiedź na list Twój ojcowski z dnia 14 maja, ale co mam 
Ci napisać w biedzie duszy i ciała? Palpitacje serca, ból, łamania, gościec w nogach 
po zapaleniu żył, o czym Ci już pisałem. Nadto troska o matkę, która od kilku mie-
sięcy kona w nieustannym jęku, i inne boleści ducha i serca rzadko pozwalają mi 
odetchnąć na chwilkę w łonie Ojca wiecznego, i pisać jest mi ciężko (LSBH, s. 122).

304 Na ów drugi wariant natrafi amy niezwykle rzadko. Możemy go rozpoznać właściwie jedy-
nie w omawianej wcześniej korespondencji Pavla Jozefa Šafárika.

305 Zob. J. Goszczyńska, Synowie słowa..., s. 186.
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Moje zdrowie jest jeszcze wciąż słabe, ale chociaż trochę więcej mówić mogę niż 
na wiosnę, wciąż jeszcze serca drżenie przeszkadza mi w pracy, a więc moje studio-
wanie i pisanie wciąż jest bardzo niezadowalające. Nogi też są wciąż słabe, do wiel-
kiego miasta się nie nadają (LSBH, s. 132).

Przyjacielu mój drogi, radosny! Zwlekałem z odpowiedzią na Twoje dwa najdroższe 
dla mnie listy, żebym coś lepszego niż tylko ustawiczne żale mógł pisać, ale póki 
co udziałem moim są żal i boleść, ale i nadzieja ustawiczna w Bogu pokładana. (...) 
Myślałem, że gdy już czterdziesty rok na mnie przyjdzie, to będę miał już spokój 
ze strony ciała, ale myliłem się; już trzy miesiące temu osiągnąłem ten wiek, a wciąż 
nie udaje mi się przy pomocy ducha zdjąć klątwy przyrody, obciążonej jeszcze cho-
robami, winami i przedziwnym upartym nieszczęściem. (...) Pomódl się za mnie, 
Przyjacielu, bo nie ma innej rady, i powiedz mi ze swojego lekarskiego doświadcze-
nia, kiedy wreszcie będę miał spokój z ciałem swoim w prawdziwym dziewictwie? 
(LSBH, s. 137–138).

Chociaż w mojej sytuacji nic się nie zmieniło, a męki ciała i duszy wciąż są te same, 
obdarza mnie Pan Bóg czasem chwilkami, w których czuję w sobie ducha Kościoła 
i rodu naszego, i mogę trochę wyśpiewywać (LSBH, s. 141).

Za napisanie czegokolwiek płacę ogromnym bólem, ale dłużej już nie mogę zwle-
kać, już muszę Ci coś napisać, póki obaj chodzimy po tej ziemi (LSBH, s. 157).

Napisałbym więcej, ale skurcz w piersiach, łamanie w nogach i inne choroby mi 
nie pozwalają – napiszę więc tylko to, co najpilniejsze (LSBH, s. 159).

Jak mógłbym zmniejszyć brzemię chorób swych w zbliżającej się starości – chociaż 
młodzieńczy strumień w sobie czuję i pośród tych skurczów i boleści – owo brze-
mię skurczów w piersiach i w lewym boku na żebrach, brzemię łamania w nogach 
i drażliwości zmysłowej w całym ciele? Czasem skurcz przechodzi też przez plecy, 
brzuch, a żołądek, choć to nic groźnego, jednak trochę jest słabszy (LSBH, s. 161).

Nie mogę czytać, chyba że jasne słońce świeci, i to tylko po parę linijek pisanych 
większą czcionką; nie mogę trzymać przed sobą ciężkiej książki – Biblię przenoszą 
dla mnie z miejsca na miejsce; piersi i nogi bolą mnie często okrutnie. (...) od 33 lat 
niczego tak naprawdę nie studiowałem, czekając, aż wyzdrowieję, a to nie nastąpiło 
(LSBH, s. 191).

Wyimki z korespondencji Hrobonia nie przypadkiem zostały ułożone chro-
nologicznie. Zestawienie to w sposób modelowy obrazuje, jak radykalnie 
następowała degradacja zdrowia słowackiego poety oraz natężenie „wątków 
chorobowych” w jego listach. Doniesienia o nowych schorzeniach albo o po-
głębianiu się starych stanowią niezbywalny element listów do Amerlinga. 
Nic w tym dziwnego – czeski działacz narodowy był praktykującym leka-
rzem i opisy rozlicznych dolegliwości służyły mu między innymi do uzy-
skania wstępnej diagnozy i ewentualnych zaleceń. Trudno w obrazie tego 
pogrążonego w splendid isolation, bardzo chorego człowieka, znajdującego 
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się na granicy szaleństwa wieszcza-poety o wyglądzie eremity, odnaleźć rysy 
dawnego młodzieńca, młodego dandysa popisującego się swoim kunsztem 
poetyckim, zaangażowanego patriotę, chlubę i nadzieję swojego mistrza – 
Ľudovíta Štúra. Izolacja Hrobonia, zarówno rzeczywista, związana z jego 
pobytem w słowackiej Sielnicy, jak i metaforyczna, spowodowana niezrozu-
mieniem i, w konsekwencji, nieakceptacją jego poezji, pełnej eksperymen-
tów językowych i mesjanistycznych wizji306, została przypieczętowana przez 
postępującą chorobę zarówno ciała, jak i umysłu. Choroba znaczy – jak prze-
konywała o tym Susan Sontag. Nie interesuje nas zatem to, jakie dokładnie 
dolegliwości towarzyszyły temu romantykowi par excellence; bardziej zajmuje 
nas, jak choroba zmieniała jego percepcję rzeczywistości, jak go naznaczała. 
Przekonywaliśmy już, iż dyskurs choroby stał się paradoksalnie jednym z epi-
stolarnych akcentów autoidentyfi kujących wspólnotę słowiańskich intelek-
tualistów. Najczęściej identyfi kował ją pozytywnie. Epizody choroby, nawet 
częste, były znakiem, że poświęcenie dla sprawy narodowej jest wystarczająco 
wielkie. Wyjątkiem był tu przypadek Šafárika. Choroba w jego wypadku 
uwypuklała jedynie stan wewnętrznego wypalenia. Opisywane przez niego 
w listach dolegliwości fi zyczne nierozerwalnie związane były ze stanami – jak 
je nazywał w listach – „upadku ducha”, miały więc wyraźny charakter psy-
chosomatyczny. To, co w korespondencji Šafárika było zaledwie sygnałem, 
w pełni rozkwitło w listach pisanych przez Hrobonia z Sielnicy. Nie mamy 
tu do czynienia z epizodami choroby, sporadycznymi dolegliwościami. Cho-
roba w tym przypadku jest stanem ciągłym. Naturalne proporcje ulegają 
odwróceniu. To nie choroba towarzyszy życiu, ale paradoksalnie to życie to-
warzyszy chorobie, staje się wobec niej podrzędne. W kontekście naszych 
rozważań musimy dodać, że w ten sposób zanika pozytywny, patriotyczny 
wymiar choroby. Jej funkcjonowanie w charakterze patriotycznego kwanty-
fi katora miało sens tylko wtedy, gdy mogło wskazywać na wypełnione inten-
sywną działalnością obywatelską życie. W odniesieniu do Hrobonia z zary-
sowanego przez nas równania wypada życie jako takie. Jeśli zaś na podstawie 
korespondencji Šafárika próbowano diagnozować u niego ciężką depresję307, 
w przypadku Hrobonia niejednokrotnie mowa była o prawdziwym obłędzie. 
Susan Sontag pisała, iż obłęd jest nośnikiem świeckiego mitu autotranscen-
dencji; że bywał interpretowany jako wynik swoistego zderzenia się zbytniej 
wrażliwości z chropowatą rzeczywistością; że wierzono, iż może on dopro-

306 Zob. A.  Hudymač (Mikołajczyk), Teatralizacja świata, teatralizacja miłości – o listach 
Sama Bohdana Hrobonia do Bohuslavy Rajskiej, „Pamiętnik Słowiański” 2006, t. LVI, z. 1, s. 17. 
O mesjanizmie w wydaniu Hrobonia zob. J. Goszczyńska, Oblicza słowackiego mesjanizmu (Samo 
Bohdan Hroboň) [w:] Język i literatura słowacka w perspektywie słowiańskiej. Studia słowacko-polskie 
ofi arowane Profesor Marii Honowskiej, red. H. Mieczkowska, B. Suchoń-Chmiel, Kraków 2005, 
s. 233–237; J. Goszczyńska, Synowie słowa..., s. 40–66 i 179–190.

307 Zob. J. Medvecký, J. Kafka, O chorobe a o depresívnych prejavoch..., s. 212–215.
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wadzić świadomość do „paroksyzmu iluminacji”308. Poeta słowacki, tworzą-
cy w odosobnieniu zręby swoich mesjanistycznych koncepcji, splatający – 
zwłaszcza w listach do Amerlinga – fi lozofi czne wywody z obsesyjnym wręcz 
studium własnych fi zycznych niedomagań, doskonale wpisuje się w tę zme-
taforyzowaną wizję obłąkania. Listy Hrobonia układają się zatem w opo-
wieść o nie-życiu, którą kończy klęska głównego bohatera – wykluczonego 
i zdradzonego. Wykluczonego nie tylko przez innych działaczy narodowych, 
ale przez społeczność żyjących jako taką; zdradzonego zaś przez własne ciało. 
To „złamane życie”, przekształcone wkrótce w prawdziwą literacką legendę, 
bardzo szybko stało się swoistą fi gurą epistolarną w listach pisanych do Hro-
bonia. Ich niezbywalnym elementem były bowiem życzenia zdrowia i rady, 
by polecił swój los Bogu (jakby w przeświadczeniu, że już nic więcej zrobić 
się nie da), które zastępują klasyczne toposy otwarcia w listach. Modelowy 
przykład wszelkich tego rodzaju zaklęć stanowi początek listu Francisciego, 
pisanego 2 kwietnia 1856 roku:

Boże daj zdrowia, Bohdanie mój!
Tak Cię pozdrawiam codziennie, wzdychając, co od jakiegoś czasu weszło mi 
w krew, ilekroć sobie o Tobie przypomnę. Ciężko to znosimy, ciężko to znosimy 
wszyscy, że nam tak marniejesz. Ale Bóg da, że już niedługo do nas powrócisz (LJF, 
s. 134).

Jeśli w odrodzeniową biografi ę wpisane są cierpienia zarówno duchowe, 
jak i fi zyczne, to wpisana jest w nią również śmierć – ostatni, niezwykle 
romantyczny akt odrodzeniowego teatru życia, akt najdoskonalszy – jak po-
wtarzał Poulet309. Wprawdzie, w pewnym metaforycznym sensie, fragmenty 
życia Hrobonia odbite na kartach jego listów przypominają raczej nie-życie 
i umieranie, nie mamy tu jednak do czynienia z prawdziwą agonią. Na opisy 
takie natrafi amy w korespondencji innych słowiańskich budzicieli. I tu raz 
jeszcze poręczne wydaje się to, co o teatrze życia pisał Goff man. W omawia-
nych listach odnajdujemy bowiem prawdziwe spektakle śmierci. W styczniu 
1850 roku L’udovít Štúr donosił swojemu przyjacielowi – rosyjskiemu sla-
wiście i podróżnikowi po krajach słowiańskich – Izmaiłowi Sriezniewskiemu 
o śmierci swojego brata Karola. Przyjrzyjmy się fragmentowi tego listu:

Chciałbym Cię na wstępie powiadomić o moim głębokim smutku. Brat mój Ka-
rol, były profesor w Modrej, a później ksiądz, opuścił nas na wieki dnia trzynastego 
miesiąca. Na suchoty gardła umarł brat mój nieszczęsny. Tak jak całe jego życie 
wypełniała miłość do nieszczęsnego narodu naszego, wypełniła ona również jego 
ostatnie chwile i jego ostatnie westchnienia. Jeszcze przed śmiercią rozmyślał z tro-
ską w beznadziei tych czasów o jego przyszłości i spoglądał w nią z bólem, tak jak 

308 S. Sontag, Choroba jako metafora..., s. 39 i 40.
309 G. Poulet, Metamorfozy czasu..., s. 227.
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na swoje siedmioro pozbawionych opieki dzieci, teraz już sierot nieszczęsnych. Ty 
zaś, będąc kiedyś nad Dunajem, miło spędziłeś Wielkanoc u brata mojego, a miałeś 
go za przyjaciela i brata. Pamiętasz pewno o nim jeszcze, ja więc, brat przedwcześ-
nie zmarłego, polecam Twej wiecznej pamięci Twojego i wszystkich nas, i rzeczy 
słowiańskiej przyjaciela serdecznego (LĽŠ II, s. 239).

Jest to opis rzeczywistej sceny śmierci brata autora listu. Tym jednak, co in-
teresuje nas tu najbardziej, jest pieczołowita inscenizacja owego momentu. 
Karol Štúr umiera idealnie, umiera tak, jak umierać powinien prawdziwy 
patriota – a więc ze słowem „Ojczyzna” na ustach, poświęcając jej swoje 
ostatnie myśli i słowa. Taka inscenizacja jest konieczna, gdyż umierający ist-
nieje w niej nie tylko jako jednostka, ale nade wszystko jest przedstawicielem 
całej wielkiej społeczności. Jak pisze o tym Goff man:

Kiedy więc jednostka prezentuje siebie innym, jej występ bardziej niż jej zachowa-
nie jako całość ucieleśnia i odzwierciedla wartości ofi cjalne danego społeczeństwa. 
Dlatego możemy rozpatrywać występ jako (...) ceremonię: publiczny wyraz odno-
wienia i potwierdzenia moralnych wartości wspólnoty. Ponadto, o tyle, o ile akcja 
sceniczna zostaje przyjęta jako rzeczywistość, to, co w danym momencie zostaje 
przyjęte jako rzeczywistość, ulega jak gdyby uwzniośleniu310.

Scena śmierci jest zatem ce remon i ą  śmierci z wpisaną w nią sugestią, 
iż skupia ona niczym w soczewce całe życie umierającego. List sugeruje 
bowiem, że brat słowackiego przywódcy narodowego umierał tak, jak żył, 
przepełniony troską o teraźniejszość i przyszłość narodu. Ta ostatnia – jak 
wynika z listu – nie napawała optymizmem, a więc i przedwczesna śmierć 
brata, osierocającego siedmioro dzieci, jawi się w tym kontekście jako jesz-
cze bardziej tragiczna i wzniosła. Philippe Ariès w słynnej książce Człowiek 
i śmierć, analizując tytułowe zjawisko w kategoriach psychologii jednostki, 
socjologii i związanych ze śmiercią obyczajów, w rozdziale zatytułowanym 
Śmierć na opak pisał o przełomie, jaki dokonał się w podejściu do umiera-
nia po I wojnie światowej, kiedy to śmierć stała się prywatna, niezauważal-
na, została w pewien sposób wyparta. Wcześniej – pisze francuski badacz 
i to jego stwierdzenie śmiało możemy odnieść do sytuacji przedstawionej we 
fragmencie listu – 

na całym Zachodzie kultury łacińskiej, katolickiej albo protestanckiej, śmierć jed-
nostki w uroczysty sposób zmieniała przestrzeń i czas pewnej grupy społecznej, 
a nawet całej wspólnoty (...). W izbie umierającego zamykano okiennice, zapalano 
świece, przynoszono święconą wodę: do domu schodzili się sąsiedzi, krewni, przy-
jaciele, szepcący i poważni311.

310 E. Goff man, Człowiek w teatrze..., s. 75.
311 Ph.H. Ariès, Człowiek i śmierć, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1992, s. 549.
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Taka śmierć – kontynuuje dalej badacz – godzi w grupę społeczną, która 
reaguje zbiorowo, bo śmierć jest wydarzeniem publicznym. W ten sposób 
przedstawia Štúr śmierć swojego brata. Zauważmy, że widownia oglądająca 
ten „spektakl” jest niejako podwójna. Widzem jest bowiem, co oczywiste, 
adresat listu – Sriezniewski, jak również wszyscy zebrani wokół łoża umiera-
jącego, których obecność jest w liście pośrednio zasygnalizowana. Z podob-
ną sytuacją mamy do czynienia w liście Štúra do Hurbana z kwietnia 1853 
roku dotyczącym śmierci ukochanej przyjaciółki – Adeli Ostrolúckiej. We 
fragmencie czytamy:

Prawdziwie poznałeś się na tej, która pełna miłości do nas, opuściła nas, a serce 
moje, już i tak z każdej rany krwawiące, odejściem swoim mocno zraniła. Była 
to przedziwna istota, bardziej duch niż ciało, wykształcenia i szlachetności nie-
zwyczajnej, jak widać z jej pamiętników – miłości do nas pełna najgorętszej. Taka 
istota rzadko przychodzi na świat, jeszcze się rzadziej wychowa, należąc bardziej 
do Boga niż świata. Widzisz więc, że jeden po drugim przerzedzają się nasze szeregi 
i opuszcza nas nadzieja. (...) Wyciągiem z Twojego serdecznego listu chciałem się 
z moją pogrążoną w smutku i w Wiedniu zgromadzoną rodziną podzielić, ale nie 
będąc zdolnym go przygotować, posłałem Twój list w całości taki, jaki był. Wszy-
scy byli bardzo wzruszeni, a (...) kartkę od Ciebie włożyli do księgi pamiątkowej 
zmarłej. Nieszczęsna! Jakże się na to cieszyła! Ostatnie dni była jak w gorączce, 
nie była sobą, rozmawiała w wielu językach, a najwięcej w naszym języku, o ogro-
dzie i domu, i o kościele stojącym przy nim. Ciało przeniosą do rodzinnej krypty 
w Ostrej Luce. Życzę jej, żeby spoczęła ze swoimi (LĽŠ II, s. 281).

Patriotyczna społeczność, będąca widownią tego z kolei spektaklu śmierci, 
jest tu jeszcze bardziej widoczna niż w przypadku poprzedniego fragmentu 
– widzimy pogrążoną w żałobie rodzinę zmarłej, słowiańskich patriotów, 
dla których – jak czytamy w liście – śmierć Ostrolúckiej jest niepowetowa-
ną stratą; widzimy również samego autora listu, dla którego młoda czeska 
patriotka stanowiła niedościgniony ideał piękna, istotę niewinną, należącą 
bardziej do tamtego niż do tego świata. Ten psychologiczny anhelizm312 
umierającej ma za zadanie podkreślić niewinność ofi ary składanej przez nią 
z siebie na ołtarzu ojczyzny. Wskazuje również na to, że w patriotycznym 
gronie budzicieli zdarzają się i tacy, którzy są zbyt dobrzy dla tego świa-
ta313. Śmierć zostaje więc po wielekroć upubliczniona, staje się wspólnym 
doświadczeniem łączącym pewną grupę. Jednak nie koniec na tym – udra-
matyzowany obraz umierającej Ostrolúckiej jest nie tylko opisem śmierci, 
jest też pop i s em314, spektaklem – umierająca patriotka mówi po słowac-
ku i gest ten jest dowodem jej najgłębszych patriotycznych uczuć. Susan 

312 Zob. S. Sontag, Choroba jako metafora..., s. 27.
313 Ibidem.
314 E. Goff man, Człowiek w teatrze..., s. 71.
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Sontag podkreślała, że w szerokiej metaforyce choroby moment zetknięcia 
się ze śmiercią jest momentem o fundamentalnym znaczeniu. Człowiek bo-
wiem w chwili śmierci zdaje się osiągać wyższą świadomość315. Bohaterka 
tego fragmentu w momencie owego najpełniejszego „poznania” daje świa-
dectwo swojego zaangażowania w sprawę narodową, co jest symbolicznym 
podkreśleniem jej ważności. Sprawa narodowa jawi się zatem jako rzecz 
najdonioślejsza.

Możemy zaryzykować twierdzenie, że obie opisane tu agonie składają 
się na swoisty „kodeks dobrej śmierci”316, zawierający jej niezbywalne ele-
menty: odpowiednie zachowanie umierającego tuż przed zgonem, na różne 
sposoby potwierdzające jego zaangażowanie w sprawy narodowe; obecność 
publiczności – wspólnoty, dla której agonia jednego z jej członków jest zjawi-
skiem pouczającym i budującym moralnie. Publiczność będzie też w stanie 
potwierdzić zasługi umierającego i jego istotne miejsce w całej społeczności 
poprzez powtarzane tu i ówdzie, a skrupulatnie przekazywane przez autora 
listu, hasła o niepowetowanej stracie. Dzięki temu wszystkiemu owe śmierci 
zostają przez ten swoisty rytuał oswojone317.

Na zakończenie raz jeszcze wypada przypomnieć, iż w analizowanej ko-
respondencji natrafi amy na przeróżne fi gury odejścia, różne rodzaje śmierci 
– od tych najbardziej metaforycznych, dotyczących sfery duchowej, związa-
nych z rozpaczą i melancholią, aż po te najbardziej namacalne, antycypo-
wane w chorobach i przeżywane w realnych agoniach. Cała sfera swoiście 
pojętej eschatologii jest za każdym razem nierozerwalnie spleciona ze sferą 
narodową. Oznacza to, że dyskurs choroby łączy się z dyskursem patriotycz-
nym. Mamy do czynienia z podwójną identyfi kacją: przestrzeń ojczyźniana 
jest źródłem utraty zdrowia (oddalenie od Ojczyzny, złożenie na jej ołtarzu 
resztek sił, choroba z przepracowania), choroba zaś jest swoistym symbolem, 
który naznacza budzicieli-wybrańców, wyodrębnia ich, wskazuje na ogrom 
poświęcenia, które stało się ich udziałem.

Obecność tak ważkiej tematyki egzystencjalnej w listach, ujmowanej po-
nadto w konwencji zdecydowanie romantycznej, pozwoliła – mimo faktu, 
że poszczególni uczestnicy korespondencji należeli na ogół do intelektuali-
stów oświeceniowego typu – dokonać swoistego interpretacyjnego uroman-
tycznienia odrodzeniowego dyskursu. Takie ujęcie owej problematyki dało 
z kolei asumpt do rozpatrywania poszczególnych gestów związanych z choro-
bą i śmiercią zgodnie z obowiązującym stylem zachowań epoki. Umożliwiło 
to konstatację, że ów dyskurs mortualny jest również jednym z elementów 
kodu odrodzeniowego słowiańskich budzicieli, że stanowi jeden z modeli 

315 S. Sontag, Choroba jako metafora..., s. 34.
316 Ph.H. Ariès, Człowiek i śmierć, s. 568.
317 J. Barański, Śmierć i zmysły. Doznanie, wyobrażenia, przemijanie, Wrocław 2000, s. 112.
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epistolarnego, odrodzeniowego dyskursu. Powracamy zatem do mitu o Pro-
meteuszu, który mógłby się stać symbolem doświadczenia będącego udzia-
łem działaczy odrodzeniowych. Nie tyle bowiem chodzi o samą śmierć, rze-
czywistą i dosadną, ile o jej wibrującą świadomość, o agonię, która odcina 
nas od wieczności, gdyż – nie mając końca – nieustannie jej zaprzecza318.

318 Por. É.M. Cioran, Zarys rozkładu, s. 17.



Rozdział czwarty

MIĘDZY ETOSEM A RZECZYWISTOŚCIĄ

W rozdziale tym zajmiemy się zagadnieniem, które poniekąd nawiązuje 
do rozważań z rozdziału drugiego, dotyczących obecnego w koresponden-
cji słowiańskich luminarzy napięcia między tożsamością daną a za-daną. 
Napięcia związanego z interpretacją słowiańskiej tożsamości jako zjawiska 
wtórnego, skonstruowanego i celowo zaaplikowanego do świadomości. Te-
raz natomiast chodzi o kolejny element matryc odrodzeniowej wyobraźni, 
a mianowicie strategie tej swoistej aplikacji słowiańskiej tożsamości. Innymi 
słowy – pytamy o to, jakie formy przyjmuje owa tożsamość. Po raz kolej-
ny wygodnym narzędziem okazuje się schemat binarny. Jak twierdził Er-
nest Gellner, ważniejsze spory intelektualne obserwowane w perspektywie 
historii dziejów myśli ludzkiej mają tendencję do binaryzacji319. Oznacza to, 
że w ważnych sprawach, które odnoszą się zarówno do socjokulturowego 
wymiaru egzystencji jednostek, jak i do funkcjonowania grup społecznych, 
dochodzi do trwałej polaryzacji poglądów320. Binarny schemat okazuje się 
instrumentem bardzo poręcznym nie tylko w sferze analizy światopoglądów; 
może nam również posłużyć do opisu odrodzeniowej wyobraźni.

Interesuje nas tutaj bowiem swoiste „dwójmyślenie” słowiańskich lumi-
narzy – nieustanne balansowanie między świadomością tego, kim są, a pew-
nym nieosiągalnym ideałem, do którego dążą. Owo rozpięcie między prozą 
życia a poezją egzystencji wydaje się niezbywalnym elementem krajobrazu 
duchowego słowiańskich intelektualistów, w każdym razie tego jego frag-
mentu, który jest dostępny dzięki ich korespondencji.

Rozdział ten może zatem stanowić rodzaj podsumowania wszystkich 
wątków, które pojawiły się w drugiej części niniejszej pracy. Jak powie-
dziano we wstępie – „urzędniczość” i „rycerskość” bynajmniej nie odnoszą 

319 E. Gellner, Postmodernizm, rozum i religia, Warszawa 1997, s. 9. Cyt. za: J. Baradziej, Ethos 
w perspektywie sporu o ład i nie-ład w życiu zbiorowym [w:] Rozważania o tradycji i ethosie..., s. 73.

320 Ibidem.
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się do administracyjnej czy zawodowej aktywności bohaterów, określają 
raczej pewne stany ich świadomości. Dokładniej zaś oznaczają te momen-
ty, gdy spod kostiumu rycerskich i bojowych fi gur, niczym z tła palimpse-
stu, wyłaniają się obrazy życia słowiańskiego intelektualisty, który zmaga 
się z nieustannym brakiem pieniędzy, musi utrzymać swoją rodzinę, jest 
zmuszony zadbać o przedpłaty na swe dzieła i czasopisma, toczy ciągłą 
walkę z cenzurą oraz wydawcami. Chcemy więc opisać napięcie pomiędzy 
codziennością zapisaną w listach w tych momentach, w których autorzy 
pozwalają sobie na nieobciążoną – jak możemy założyć – zabiegami auto-
stylizacyjnymi refl eksję dotyczącą realiów swoich zmagań, a wizerunkami, 
jakie konstruują, dokonując swoistych epistolarnych rejterad w uniwersum 
wyobraźni ufundowanym na intensywnej obecności dyskursu rycerskiego. 
Ta dychotomiczna struktura, wynikła z owego podwójnego widzenia sa-
mego siebie, jest widoczna szczególnie w korespondencji. Jak pisał o tym 
Karol Irzykowski:

Człowiek pochylony nad kartką papieru musi w jakiś sposób organizować swój 
chaos wewnętrzny, a jeżeli pisze o sobie w liście, zwłaszcza w pamiętniku, ciągle 
naraża się na konieczność szczerości, przynajmniej przed sobą samym, już choćby 
na to, aby zdobyć się na jakieś „przyzwoite” kłamstwo. Kaleczy się wtedy co chwi-
la o ostrą różnicę między sobą rzeczywistym a sobą idealnym, musi się przynaj-
mniej dostroić do swojej pozy, formować swoje „ja”, wyciągnąć ducha na pewną 
wyżynę (...)321.

W przypadku bohaterów tych rozważań mamy oczywiście do czynienia prze-
de wszystkim z formowaniem budzicielskiego „my”. Każdy z epistolografów 
podkreśla swoją przynależność do większej wspólnoty. Może to robić bez-
pośrednio, często jednak owa współprzynależność uwidacznia się w listach 
poprzez sięganie po podobne fi gury dyskursu.

Maria Ossowska w książce Etos rycerski i jego odmiany sformułowała de-
fi nicję, w myśl której etos oznaczał „styl życia jakiejś społeczności, ogólną 
orientację jakiejś kultury, przyjętą przez nią hierarchię wartości, bądź sfor-
mułowaną explicite, bądź dającą się wyczytać z ludzkich zachowań”322. Janusz 
Goćkowski rozwija tę defi nicję, pisząc, że etos to:

ideowe i praktyczne samookreślenie się zbiorowości w sprawach ważnych dla jej 
tożsamości kulturowej, stanowi zespół wartości i celów, zasad i przykazań wyzna-
czających styl spełniania wyznaczonej sobie misji społecznej. Treści owego zespo-
łu są respektowane wedle hierarchii ważności wywodzącej się z przyjętej koncep-
cji dobra naczelnego i misji społecznej. (...) Ethos, będąc „metodą ustroju życia 

321 K. Irzykowski, Nieofi cjalna literatura [w:] idem, Pisma rozproszone 1897–1922, Kraków 
1998, s. 205.

322 M. Ossowska, Etos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1986, s. 5.
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zbiorowego”, wyznacza styl życia i linię generalną dążeń zbiorowości – samo-
określającej się w ramach społeczeństwa, do którego należy, i wobec cywilizacji, 
z którą się identyfi kuje323.

Dla dalszych analiz istotne znaczenie będzie miało sformułowanie pew-
nego założenia, a mianowicie przyjęcie kategorii „odrodzeniowego etosu”, 
ukutej per analogiam do pojęcia „kultury odrodzeniowej”, tak efektownie 
opisanego przez Vladimíra Macurę w książce Znamení zrodu. Etos, zdaniem 
Ossowskiej, możemy poznać bądź na podstawie sformułowanych paramani-
festów, bądź dzięki obserwacji. W przypadku słowiańskich działaczy mamy 
oczywiście do czynienia z obserwacją zachowań swoiście zapośredniczoną 
dzięki medium listów. Etos odrodzeniowy będzie więc szeroko pojętym sty-
lem obecności w świecie, jaki był im, nosicielom wzoru, właściwy324.

Tak charakterystyczne dla epistolarnego dyskursu odrodzeniowego roz-
patrywanie działalności patriotycznej w kategoriach walki, opisywanie jej 
przy użyciu terminologii rodem z chansons de geste, pozwala zwrócić uwagę 
na jeden istotny aspekt rycerskiego dyskursu słowiańskich działaczy narodo-
wych. Chodzi mianowicie o jego nierozerwalny związek – zgodnie z niekwe-
stionowaną łącznością kultury rycerskiej z chrześcijaństwem – z dyskursem 
religijnym. Jak pisze o tym Jürgen Joachimsthaler, jeden ze współautorów 
przywoływanej już pracy zbiorowej Opowiedziany naród:

Znamienne jest, że dyskurs narodowy w wielu miejscach zrodził się z dyskursu te-
ologicznego, jako jego świecki odpowiednik. Nie do tego stopnia, żeby wspólnoty 
wyznaniowe przeobraziły się w narody (choć takie tendencje przejawiali już w cza-
sach wojny trzydziestoletniej husyci czy protestanci), jednakowoż dyskurs narodo-
wy, generujący na płaszczyźnie społecznej i ekonomicznej nowe zbiorowości (czy 
też ich obrazy), został STYLISTYCZNIE i JĘZYKOWO, zatem w swej esencji, 
pod wieloma względami ukształtowany przez dyskurs wyznaniowo-teologiczny. 
Przejął też ostatecznie podwójną – w polu napięć między utopią, odroczeniem 
i rzekomą realnością – funkcję tego ostatniego: kreowania zbiorowej woli i – w na-
stępnym kroku – podporządkowania sobie społeczności325.

O władzy, którą osiąga się poprzez dyskurs, a więc – jak czytamy w tekście 
Joachimsthalera – podporządkowywanie sobie społeczności, była już mowa 
w rozdziale dotyczącym tożsamości danej i za-danej. Teraz ważny jest wą-
tek kształtowania wspólnoty, o której pisze się w kategoriach militarnych, 
na wzór wspólnoty religijnej. Ma to nie tylko związek z pewnymi zewnętrz-
nymi przejawami solidarności i opartymi na więzach miłości relacjami 

323 J.  Goćkowski, Grupy etosowe świata ludzi nauki [w:] Rozważania o tradycji i ethosie..., 
s. 301.

324 Por. J. Goćkowski, Struktura i funkcje tradycji [w:] Rozważania o tradycji i ethosie..., s. 15.
325 J. Joachimsthaler, Naród, tekst i odroczenie. Ruchoma tekstura [w:] Opowiedziany naród..., 

s. 50.
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łączącymi członków określonej społeczności. Jeśli bowiem na początku roku 
1852 Štúr pisał do Hurbana w liście:

Nasi chłopcy i wszyscy w ogóle często Cię wspominają, „kiedy już do nas przyje-
dzie pan Hurban?”. Przyjedź już do nas, Jožko. Rzeczywiście nam się nie przelewa 
i biedni jesteśmy, ale wszystkim się z Tobą podzielimy (LĽŠ II, s. 257),

to świadomie lub mimowolnie nadał bohaterom tego fragmentu rysy pierw-
szych chrześcijan, gotowych podzielić się ostatnim kawałkiem chleba. Gdy 
zaś zwracał się do praskiego lekarza Václava Staňka w sprawie, która nie była 
w żaden sposób związana z kwestiami narodowymi (chodziło o przesłanie 
mu przez osobę wyznaczoną w liście paru osobistych rzeczy, które zostawił 
u Staňka w czasie swojego pobytu w Pradze w 1848 roku326), to i tak, jakby 
niewspółmiernie do okoliczności, wskazuje i podkreśla solidarność wspólno-
ty, której czuje się częścią. We fragmencie pisze:

Wielce Szanowany Panie! Racz doręczycielowi tego listu przekazać i ostatnie moje 
rzeczy, które u Pana łaskawie przechowywałem. Należy on do naszych bojowników 
i pomocników, nazywa się Franciszek Hornek i wróci znów na Słowację (LĽŠ II, 
s. 210).

Tworzenie wspólnoty narodowej, czy też – w pierwszej kolejności – wspól-
noty słowiańskich intelektualistów na wzór wspólnoty religijnej, ma jednak 
o wiele bardziej dalekosiężne konsekwencje niż tylko te związane z pewnymi 
stylistycznymi ozdobnikami i użyciem określonych fi gur dyskursu. Ozna-
cza ono bowiem radykalny podział świata na sferę dobra i zła, i naturalne 
usytuowanie społeczności patriotów po tej pierwszej stronie. Prezentowane 
w listach budzicielskie zmagania nasuwają skojarzenia z odwieczną walką do-
bra ze złem. W styczniu 1824 roku Šafárik tak oto tłumaczył to Palackiemu:

Obawiam się bardzo, by nikczemna zawiść niektórych upadłych i również podłych 
dusz, którymi wszechmogący Bóg w swej opatrzności i nasz naród nawiedzić raczył, 
skromnego serca jego nie spłoszyła, pełnych chwały jego usiłowań nie powstrzyma-
ła. Dlatego mam nadzieję, że świadomość czystości zamysłów swych napełni jego 
piersi duchem śmiałości, by kroczył drogą raz obraną, nie zbaczając ani na prawo, 
ani na lewo. Prawda zawsze zwycięży – prędzej czy później – to jedyna pociecha 
w życiu; stracimy ją, cóż więcej życie warte będzie. Oczywiście każdy człowiek, 
a więc i my, w przekonaniu swym o prawdzie, dobru i pięknie zwątpić możemy; 
ale to właśnie dlatego my przekonań swych nikomu siłą nie narzucamy, jak ci, 
którzy mówią: „Albo będzie, jak ja chcę, albo nie będzie wcale”. Ja bym powiedział: 
„Albo będzie, jak Bóg chce, albo wcale”. Dlatego więc jeśli działania Twe pochodzą 
od Boga, powiodą się, jeśli z diabła, pójdą do diabła. Bóg zaś chce tego, co prawe, 
dobre i piękne jest, czego tajemnicy nie powierzył owym trzem „pomazańcom” 

326 Por. LĽŠ II, s. 468–469.
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swym z trójlistnej koniczyny, ale raczej tym, którzy wolności swego rozumu strze-
gąc, i innym przyznają prawo do swobody myślenia. Nie zwracajmy więc uwagi 
na te blade cienie następujące nam na pięty, ale kroczmy dumnie i śmiało, jako te 
pszczółki z rana na łączki słoneczne, zbierać miód do uli swych (KPJŠ, s. 65).

Słowiańscy patrioci przypominają w tym fragmencie jakiś święty szwadron, 
rycerzy i mnichów jednocześnie. Walka o Sprawę jest nie tylko słuszna, ale 
i bezwarunkowo zyskuje walor jedynie właściwej postawy życiowej, dodatko-
wo obdarzonej Bożym błogosławieństwem. Wszystko, co znajduje się poza 
tym uświęconym obszarem, jest esencjonalnym złem. Nie przypadkiem 
w liście natrafi amy na fragment mówiący o tym, że budziciele powinni zig-
norować czające się za ich piętami cienie, co stanowi oczywiste nawiązanie 
do Księgi Rodzaju, w której dokonany zostaje symboliczny podział na po-
tomstwo szatana-węża i niewiasty (Rdz 3, 15), oznaczający podział świata 
na dobro i zło, inicjujący symboliczną walkę między tymi dwoma żywio-
łami. Członkowie narodowego szwadronu są zatem wspólnotą wybranych, 
których przeznaczeniem jest wypełniać swoją misję odważnie i z wytrwałą 
pracowitością. Analizowana korespondencja uderza bowiem wielością i róż-
norodnością zatrudnień działaczy, jak gdyby jednocześnie, w bardzo krótkim 
czasie, zmuszeni byli oni sprostać wymaganiom, które w przypadku elit in-
nych narodów rozłożyły się na stulecia327. Jednym z zadań słowiańskich bu-
dzicieli jest obrona narodu, opieka i powolne, choć wytrwałe, jego kształcenie 
i kształtowanie. Maria Bobrownicka pisała, że inteligencja tamtych czasów 
podtrzymywała etos służebny wobec narodu328. Nie ulega to wątpliwości, 
co potwierdzają liczne, przywoływane już w pracy fragmenty korespon-
dencji. Stwierdzenie to wymaga jednak uzupełnienia, ponieważ nie zawsze, 
przynajmniej zaś nie zawsze w korespondencji, prezentowana jest taka sama 
gorliwość w pełnieniu owej patriotycznej posługi. Z jednej bowiem strony 
mamy do czynienia z oczywistymi w tym kontekście i zgodnymi z przyjętym 
etosem, pełnymi zapału deklaracjami gotowości poświęcenia wszystkiego dla 
narodu. Pod tym względem budziciele bywają szczególnie rozrzutni. Šafárik 
w jednym z listów do Kollára dokonuje swoistego rachunku rzeczy i spraw, 
które poświęcił, zaznaczając, że „złożył w ofi erze” wszystko to, co uważał 
w życiu za najcenniejsze. We fragmencie tego listu czytamy:

327 Inteligencja jako grupa społeczna jest projektem dziewiętnastowiecznym. Jak podaje ba-
dacz tej problematyki Christophe Charle, pojęcie „intelektualista” jako neologizm pojawiło się 
w Europie po raz pierwszy we Francji pod koniec XIX wieku. Por. Ch. Charle, Intelektuálové v Eu-
ropě 19. století. Historickosrovnávací esej s novým původním doslovem autora, przeł. P. Doležalová, 
Brno 2004, s. 13. Jak jednak podaje Miroslav Jodl, mimo że intelektualna elita jako taka pojawiła 
się tak późno, sama problematyka elity jest o wiele starsza i sięga dywagacji starożytnych i średnio-
wiecznych na ten temat. Por. M. Jodl, Teorie elity a problém elity. Příspěvek k dějinám a problematice 
politické sociologie, Brno 1994, s. 9.

328 M. Bobrownicka, Pogranicza w centrum..., s. 109.
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Moim największym nieszczęściem jest to, że poświęciwszy najpiękniejsze lata 
swego życia dla wizji owego pięknego życia, które czeka mój naród, teraz w sile 
wieku zmuszony jestem patrzeć, jak ta wymyślona błyszcząca wizja lat młodzień-
czych prysła niczym bańka mydlana, aż nie zostanie z niej nic, tylko skrawek ramy, 
w którą trafi ł piorun i serce rozdarł. Ale ty sądzisz, że jeszcze nie wszystko stracone! 
I ja bym tak sądził, gdyby to potwierdziło jeszcze czterdziestu dziewięciu równych 
Tobie Słowaków. Głos Twój byłby wówczas dla mnie głosem Bożym, a Twoje żą-
danie – moim żądaniem. (...) Tak, ja nawet dziś jeszcze jestem w stanie wszystko 
dla miłego narodu poświęcić, nawet życie. A lbowiem l ep i e j  na ród  swó j 
uc zc i ć  w ł a sną  śmie rc i ą, n i ż  zn i e s ł aw i ć  ż yc i em. Gdybym tylko mógł 
znaleźć drogę do celu wiodącą, gdyby ktoś mógłby mi ją wskazać! (...) Jedno spoj-
rzenie na nas, na nasze sprawy, na to, co było, a czego już nie ma, i najśmielszego 
przytłoczy, i najpewniejsze pióro złamie. Tak jest, że co się zaczyna, niepowodze-
niem się skończyć musi, co wstaje – słabnie. Zaprawdę stracony jest jedynie ten, 
kto sam siebie stracił. Dlatego trwajmy i walczmy dzielnie, bądź zwyciężymy, bądź 
padniemy razem, wieniec na czoło bądź na grób nałożywszy (ČČM 1973, s. 121, 
podkr. A.H.).

Uzupełnieniem jest inny list, pisany w tym samym mniej więcej czasie, 
a więc około roku 1822/1823 z Nowego Sadu do Palackiego. Šafárik ujawnia 
w nim, czym tak naprawdę jest owo „wszystko”, które poświęcił dla narodu:

Ja z Czech z rzadka wieści mam. Sam sobie jestem winien. Sam rzadko piszę. Pi-
sałem przecie jednak w tych dniach do Jungmanna. Że niczym nie mogę naszej 
literatury wesprzeć, czego bardzo żałuję. Znalazłszy się w tym błędnym kręgu życia 
obywatelskiego i urzędowego, w tych ciasnych formach, nie potrafi ę tak łatwo, 
jak chyba moi przyjaciele mieli nadzieję, na skrzydłach wyobraźni wznieść się 
do owych świetlistych gajów, gdzie jasne kwiaty nieśmiertelnego piękna ukazują 
się Tobie i innym – zwłaszcza tym, którzy pośród narodu swego żyją, czeskie albo 
słowackie słowa, od serca do serca idące, słyszą – dane niech będzie (KPJŠ, s. 61).

Ofi arą okazuje się stłumienie artystycznej strony swojej natury i konieczność 
podjęcia wielu prac organizacyjnych i społecznych. Odcięcie od świata poezji 
ma też inną konsekwencję: może oznaczać utratę szansy na taką nieśmiertel-
ność, o jakiej marzył Horacy („Pracami urzędowymi i zawodowymi jestem 
aż nazbyt obciążony, od literatury naszej prawie zupełnie się oddaliłem i od-
łączyłem”, KPJŠ, s. 57). Dla prawdziwego artysty egzystencja pozbawiona 
transgresji jest jednak egzystencją zbyteczną. Trzeba zatem poszukać takiej 
przestrzeni życia, gdzie jest ona wciąż możliwa. Działania dla narodu nabie-
rają zatem symbolicznego wymiaru i dają nową nadzieję na nieśmiertelność 
(„Ale gdy sprawa jest – rzec by można – sprawą życia i śmierci, gdzie idzie 
o to, co najwyższego i najniższego w świecie, wtedy i przeciwności, nawet 
gdyby były największe, lękać się nie trzeba. Jeśli zwyciężymy, Bogu będą 
dzięki, jeśli padniemy, padniemy przynajmniej jako bohaterowie w spra-
wiedliwym boju!”, KPJŠ, s. 126).
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Podkreślony fragment w liście do Kollára – „Albowiem lepiej naród 
swój uczcić własną śmiercią, niż zniesławić życiem” – w tekście pierwotnie 
zapisany kursywą, każe zwrócić na niego szczególną uwagę. To patetyczne 
sformułowanie – skądinąd niezbywalny element wszelkiego dyskursu rycer-
skiego i militarnego – sugeruje, że walczący o sprawę narodową stają wobec 
jednego tylko wyboru, wyboru pomiędzy sławą a śmiercią. To alternatywa 
tak skonwencjonalizowana, że wypada ją zaliczyć do zbioru prawdziwych ko-
munałów kulturowych. Na niej jednak na szczęście nie kończy się opowieść 
o narodzie i jego budzicielach. Pojawia się tu wszak interesująca dwuznacz-
ność. Przekonanie o konieczności wzięcia narodu w opiekę koresponduje 
z wizją zgoła odmienną, a mianowicie z przekonaniem, że to naród właśnie 
powinien chronić intelektualistów, dbać, by nie musieli oni ograniczać swo-
jej działalności społecznej i naukowej, uwolnić ich od konieczności radzenia 
sobie z nieporównywalnie bardziej prozaicznym aspektem rzeczywistości, 
jakimi są własne utrzymanie czy też wykonywanie prac administracyjnych. 
W pełnych patosu patriotycznych frazach odnajdujemy więc także nutę roz-
goryczenia. Jak donosi Kollárowi Šafárik:

Gdyby może zadbał o druk [mowa o wydawcy Trattnerze, który miał wydać Šafári-
kowi Rękopis literatury słowackiej – przyp. A.H.], tym by mnie przecież nie zado-
wolił zupełnie. Ja w to dzieło włożyłem pracę i wiele lat swojego życia. Czyż my 
pisarze wciąż mamy być stratni? Sprawiedliwość wymaga, by robotnik otrzymał 
swoją zapłatę. Ale gdzie w naszym austriackim państwie znajdzie się księgarz, który 
chociaż częściowo gotów byłby nam za nasz trud zapłacić i go wynagrodzić? Nie ma 
w świecie nic marniejszego nad słowackie księgarstwo (ČČM 1973, s. 382–383).

Słowiański działacz narodowy na chwilę przestaje więc być nieustraszonym 
„rycerzem idei”, a staje się swoistym jej „wyrobnikiem”, któremu należy się 
godziwa zapłata. Nie interesuje nas jednak etyczna analiza tego problemu. 
Właściwie nie mamy podstaw do takiej analizy, gdyż przedmiot badań jest 
artefaktem, w ramach którego zjawiskiem możliwym, a nawet pożądanym 
jest autokreacja. Ta zaś nie podlega ocenie moralnej, jest jedną z funkcji języ-
kowych w dziele, składnikiem poetyki listu329. To, co dla nas – badaczy ko-
respondencji – istotne, to fakt, że widoczne w listach wzorce, w które episto-
lografowie próbują się wpisać, jak również zauważalne w nich konwencje, są 
wyrazem pewnego zbiorowego przeżycia wartości kultury330. Odbity w ko-
respondencji sposób przeżywania świata nie jest jednorodny, tak jak niejed-
noznaczne potrafi  być ludzkie życie. Kazimierz Cysewski twierdzi bowiem, 

329 K. Cysewski, Teoretyczne i metodologiczne problemy..., s. 104–105. Por. także: 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. 75.

330 Ibidem.
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że listy prezentują „całościowy obraz ludzkiego serca i losu”331. Całościowy, 
to jest zakładający też istnienie pierwiastka autokreacji, uznający, że prawo 
obywatelstwa ma tu również element gry, spektaklu. Goff man, przytaczając 
wypowiedź innego badacza – Roberta Ezry Parka, pisze o tym w ten sposób:

Nie jest chyba wyłącznie dziełem historycznego przypadku, że pierwszym zna-
czeniem słowa „osoba” (person) jest „maska”. Jest to uznanie faktu, że każdy za-
wsze i wszędzie, bardziej lub mniej świadomie, odgrywa jakąś rolę. (...) To właśnie 
w tych rolach znamy się nawzajem i znamy samych siebie332.

Maska zatem, owo „przyzwoite kłamstwo”, o którym mówił cytowany na po-
czątku rozdziału Karol Irzykowski, staje się zjawiskiem istniejącym niejako 
poza dobrem i złem, poza zasięgiem moralnej oceny również dlatego, że – jak 
kontynuuje Park:

W pewnym sensie i o tyle, o ile maska odpowiada naszemu obrazowi samych sie-
bie, roli, jaką chcemy odegrać, maska ta jest naszym najprawdziwszym „ja”, tym 
„ja”, którym pragnęlibyśmy być. W końcu taki obraz własnej roli staje się naszą 
drugą naturą i integralną częścią naszej osobowości. Przychodząc na świat jako 
jednostki, kształtujemy stopniowo charakter i stajemy się osobami333.

Maska – idealne wyobrażenie o sobie samym – staje się integralnym skład-
nikiem wewnętrznego dialogu jednostki, owocującego stabilizacją określonej 
tożsamości. Nie powinna więc dziwić nieustanna potrzeba wpisania się sło-
wiańskich epistolografów w pewien, właściwie nieosiągalny, ideał i jedno-
czesna niemożność jego spełnienia. Ten sam Šafárik wyznawał Palackiemu 
z rozżaleniem:

Szybciej chyba, niż sam się w Pradze pojawię, dostaniesz ode mnie Serbskie dro-
biazgi. Właśnie drukuje się ósmy arkusz. Niechaj to będzie ostatnie, co napiszę 
po niemiecku! Napisane to zostało pierwotnie dla „Wiedeńskich Roczników Li-
terackich” w nadziei na dobrą zapłatę. Niech mi więc nikt tego nie wypomina. 
Ja, przyjacielu, na każdej rzeczy pisanej po czesku byłem wielce stratny, a za każdą 
i tę najpodlejszą pisaninę po niemiecku jestem sowicie wynagradzany. Czy tylko 
my mamy zobowiązania wobec narodu? A czy nie ma ich naród wobec nas? (KPJŠ, 
s. 154–155).

Prezentowana dychotomiczna wizja relacji działacze narodowi – naród 
nie jest jedynym dialektycznym napięciem, na które natrafi amy podczas lek-
tury listów. Niewątpliwie bardziej oczywista jest opozycja, która posłużyła 
jako tytuł całej drugiej części tej książki, opozycja rycerskości i urzędniczości. 

331 Ibidem, s. 109.
332 R.E. Park, Race and Culture, Glencoe 1950, s. 249. Cyt. za: E. Goff man, Człowiek w tea-

trze..., s. 57.
333 Ibidem, s. 250.
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Zwróćmy uwagę na parę fragmentów listów, w których oba zjawiska wza-
jemnie się przeplatają. Jednym z najbardziej reprezentatywnych przykładów 
eksplicytnej odezwy przypominającej tę, z którą dowódca zwraca się do żoł-
nierzy tuż przed bitwą, jest wezwanie z listu Vrchovskiego do Štúra. Frag-
ment ten był już przywoływany w rozdziale Od wyodrębnienia do wyobco-
wania i interpretowany w kontekście analizy egzystencjalnej oraz społecznej 
kondycji słowiańskich luminarzy. Teraz posłuży nam jako egzemplifi kacja 
możliwości badania omawianej korespondencji z perspektywy etosowej. 
Vrchovský w 1835 roku pisał:

Odpędźcie i wy od siebie, Bracia Mili, Ducha Nędznego; zważcie, że w czasach 
żyjecie, w których ludzkość, a zwłaszcza naród nasz, wobec wielkiego dzieła stoi, 
że tu nie godzi się dłużej czasu na rozrywkach i świętowaniu marnować, ale śmiało 
wzrok obrócić ku rzeczy, która kiedyś w przyszłości ma się stać błogosławieństwem 
dla Milionów. Wy, którzy mnie rozumiecie, szlachetni duchowie wybrani, bądźcie 
czujni, bo gdybyście odkryli, że z jednej strony jest cichy, spokojny żywot bez 
wysiłku, z drugiej zaś sława i świadomość, że dla narodu poświęciliście wszelkie 
ziemskie dobro – wtedy sobie Heraklesa bierzcie za przykład i zdecydujcie jak on 
(LĽŠ IV, s. 62).

W powyższym fragmencie pojawiają się zatem wszystkie niezbędne fi gury 
dyskursu rycerskiego: nawoływanie do odrzucenia małostkowej strony włas-
nej natury w przekonaniu, że nadszedł czas, w którym należy prezentować 
wielkość ducha; czas wielkiego przełomu, kiedy to nieliczni zadbają o dobro 
milionów. Podobny obraz bitewny stworzył w jednym ze swoich listów Hro-
boň, pisanym 23 września 1865 roku:

Wszyscy znaleźliśmy się w najgorętszym ogniu obywatelskiego, narodowego, ba, 
i religijnego odrodzenia, a w takich okolicznościach nie można myśleć o spokoj-
nym, uważnym, nieustannym kontemplowaniu przyrody. Dotyczy to zwłaszcza 
nas Słowaków, którzy nie jesteśmy do tego naukowo przygotowani i wytchnienia 
od bezwzględnych morderców ducha i ciała nie mamy (LSBH, s. 154).

Ten schemat jest w kulturze europejskiej aż nazbyt znany. Zbiorowy adre-
sat listu Vrchovskiego, niczym wspominany tu mityczny heros, zostaje po-
stawiony przed wyborem między życiem spokojnym i dostatnim a życiem 
w niepewności i nieustannym zagrożeniu, za to wypełnionym sławą. W li-
ście Hrobonia zagrożenie to wydaje się absolutne, dotyczy bowiem zarów-
no ciała, jak i duszy. Wszystko zaś odbywa się w czasie, który zostaje okre-
ślony mianem „preporodu”. W obu fragmentach mamy więc do czynienia 
z określeniem swoistych standardów maksymalnych, prawdziwego „wzoru 
powinnościowego” – jak piszą o tym etycy334. Wzór taki, nawet nieosiągalny, 
ma swoje ważkie znaczenie w aspekcie – jak pisze o tym Edward Hajduk – 

334 Por. E. Hajduk, Wzory przebiegu życia, Zielona Góra 1996, s. 24–25.
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„socjalizacji zachodzących w kulturze grup społecznych”335. Jeszcze inaczej 
określa go Florian Znaniecki:

ideał, wzór postulowany lub powinnościowy tworzą myślowe postacie ludzkie, my-
ślowe obrazy będące wytworem wyobraźni pisarza, duchownego, polityka, trenera, 
instruktora lub reformatora systemów społecznych wielkich grup336.

Hajduk, w nawiązaniu do badań Znanieckiego, podkreśla, że propagowa-
nie określonego ideału wiąże się również bezpośrednio z pojęciem utopii 
społecznej337. Społeczność słowiańskich intelektualistów, będąca żywą eg-
zemplifi kacją pragnień przemiany rzeczywistości na taką, w której znajdzie 
się miejsce dla struktury opartej na wzajemnej przyjaźni i zbiorowym wcie-
laniu w życie upragnionych i wymaganych w danym momencie ideałów, 
nosi cechy projektu utopijnego. W dyskurs dotyczący urzeczywistnienia tej 
wspólnoty wpisany jest więc nieustannie pewien element odroczenia, po-
wolnego przesuwania na osi czasu nieosiągalnej utopii. Tak jakby – zauważa 
Joachimsthaler – tylko jeden, ostatni wysiłek oddzielał od ostatecznej wygra-
nej338. W 1863 roku Hroboň z zapałem wyjaśniał Amerlingowi:

Twój list, pełen nieustannie mi udowadnianej i tak przeze mnie niezasłużonej 
miłości, pozwolił mi odetchnąć niczym na kwiecistej łące, na którą przyszedłem 
po wielu utrapieniach starego roku. Wiesz, że prowadzimy nieustanną walkę z wy-
rodną, niewierną arystokracją i inteligencją, i non intelligendo, i wiedliśmy getse-
mańskie boje w duszy, by ratować wiarę ojców i Kościół samochrystowierny przed 
bezwzględnymi atakami (LSBH, s. 150).

W kontekście tego fragmentu powróćmy jeszcze na chwilę do cytowanej 
wyżej wypowiedzi Znanieckiego. Obok wymienionych przez badacza promi-
nentnych i wpływowych członków ludzkich społeczności moglibyśmy rów-
nież bez wątpienia umieścić dziewiętnastowiecznych słowiańskich intelektu-
alistów. Ich korespondencja jest dowodem na istnienie owych „myślowych 
obrazów” i „myślowych postaci”. Obraz „rycerskiej społeczności patriotów” 
toczących „nieustanną walkę” i postać „walecznego budziciela” wiodącego 
„getsemańskie boje w duchu” są tego potwierdzeniem. Istnienie wzorca, ja-
kiegoś pożądanego ideału spełnia zatem wobec danej wspólnoty funkcje kon-
solidacyjne. Cytowaliśmy już fragment listu Vrchovskiego, w którym inte-
resujące nas zjawisko zostało przedstawione w sposób modelowy, oczywisty 
interpretacyjnie. Pora teraz przyjrzeć się przykładom, w których odnajdziemy 
pewne elementy rycerskiego etosu, wprzęgnięte jednak w widoczny dialog 
z elementami zgoła innego dyskursu. Przypomnijmy, że – zgodnie z listem 

335 Ibidem.
336 F. Znaniecki, Socjologia wychowania, t. 2, Warszawa 1973, s. 16.
337 E. Hajduk, Wzory przebiegu życia, s. 25.
338 J. Joachimsthaler, Naród, tekst..., s. 49.
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Vrchovskiego – częścią pożądanego wzorca jest chęć zyskania sławy. W listach 
słowiańskich działaczy postawa ta traci niekiedy swój szlachetny wymiar i sta-
je się momentem ostrej rywalizacji między członkami patriotycznej społecz-
ności. Jak wyznaje Francisci w liście do Hrobonia z 9 kwietnia 1845 roku:

Bądź pewien, Bohdanko mój drogi, że co tylko będę mógł, to w służbie prawdziwej 
i użytecznej, a tym bardziej z własnej inicjatywy, uczynię. Bo w pracy tej po części 
uspokaja się dusza moja, która często męki cierpi, bo jeszcze tyle nie osiągnąłem 
jak inni, że nie uczyniłem więcej, choć pod uwagę wziąć by należało okoliczność, 
że inni widocznie więcej sił i środków mają do pracy (LJF, s. 76–77).

Pragnienie sławy przemienia się zatem w ambicję, rozpiętą między przekona-
niem o własnej doskonałości i nieomylności a niewiarą we własne siły i wątp-
liwościami co do należytego przygotowania do działalności na niwie naro-
dowej. W innym liście do Hrobonia, z 21 października 1845 roku, Francisci 
przyznaje się:

Jedno mnie tylko bardzo niepokoi, duszo moja, Samko, a to: człowiek tylko pracu-
je i pracuje, póki może – pracować lubię i ja, wierz mi, to jest moja radość, ale jak 
długo będę jeszcze w stanie? Mam na myśli nie to, jak długo będzie mnie to bawiło, 
ale jak długo moje umiejętności, których przekazywanie innym jest teraz moją 
pracą, będą wystarczające, bo każdemu szczerze wyznaję, by głębokiej uczoności we 
mnie nie szukał. A potem, kiedy już na dobre pożegnam wszelkie zakłady nauko-
we, co prędzej czy później musi nastąpić, jeśli mam wprowadzić w życie inne moje 
plany, co pocznę tak powierzchownie z wiedzą zaznajomiony? Czym się zająć, jeśli 
nie będę do niczego dobrze przygotowany? Tego nie chcę jednak dla swojej własnej 
wygody, ale dlatego, żebym mógł jeszcze coś w życiu zrobić, a kto mi może mieć 
za złe, że czegoś większego chcę dokonać?! (...) To niesłychanie trudne przygoto-
wywać się do czegoś i coś robić jednocześnie; bo jeśli obie te rzeczy mają być coś 
warte, jedna drugą tłamsi, jeśli nie, to znaczy, że obie są na nic (LJF, s. 105–106).

Pojęcie „sławy” ulega zatem prozaizacji i ustępuje codziennym zmaganiom 
z koniecznością zadbania chociażby o materialną stronę własnej egzystencji. 
Ten moment korespondencji jawi się zresztą jako miejsce, w którym czytel-
nicy stają się świadkami chwili, w której spod materii Literatury wystawać 
zaczyna Życie, w której jedna po drugiej opadają kolejne maski, kolejne for-
my zabiegów autostylizacyjnych.

Ponieważ jednak listy są niewątpliwie odbiciem „pejzaży wewnętrznych” 
piszącego, różny jest za każdym razem ów „próg szczerości”, z jakim mamy 
do czynienia. Do najbardziej barwnych i bezpośrednich epistolografów nale-
żał Ján Francisci. W jednym z listów adresowanych do Hrobonia w paździer-
niku 1845 roku odnajdujemy ślady przeżywanych przez autora dylematów:

Z dnia na dzień jakoś tak bardziej i bardziej zagłębiam się w pracy, że nie mogę 
sobie wyobrazić opuszczenia mojego stanowiska. (...) To jakiś czort nas tłamsi, 
że my, którzy chcemy coś robić, siły nasze na różne zatrudnienia roztrwonić mu-
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simy: o byt swój się starać, oczy innym otwierać, samego siebie kształcić, innych 
nauczać, literaturze się poświęcać. Jakim sposobem czegoś większego dokonać, jeśli 
na każdym polu mamy coś zrobić? Gdybym tylko mógł wszystko inne na bok 
odłożyć i samymi opowieściami się zająć, wszystko inne by wtedy inaczej – myślę 
– wyglądało (LJF, s. 105).

Pozbawiona zbędnego patosu epistolarna retoryka Francisciego daje czytelni-
kom jego korespondencji wrażenie obcowania z realną osobą, odbrązowioną, 
zdjętą z piedestału bojownika o lepszą czy jakąkolwiek przyszłość własnego na-
rodu. Korespondencja tego autora zasługuje zatem na szczególną uwagę, tym 
bardziej że innym epistolografom oderwanie się od pewnych fi gur rycerskich 
przychodziło o wiele trudniej. Stopień zależności od rycerskiej stylizacji jest 
tym większy, im wyższą pozycję (w przekonaniu swoim lub innych) zajmuje 
autor listu w interesującej nas patriotycznej społeczności. Temat ten był już po-
ruszany w rozdziale poświęconym problematyce statusu egzystencji słowiań-
skich patriotów, rozpiętej między poczuciem wyodrębnienia a wyobcowaniem. 
W odniesieniu do rozważań zawartych w niniejszym rozdziale należy stwier-
dzić, że im bardziej wyraziste wyodrębnienie, tym bardziej retorycznie obcią-
żony dyskurs. Modelowa jest pod tym względem korespondencja Ľudovíta 
Štúra, której autor właściwie nigdy nie pozwala sobie na wyjście poza przyjętą 
rolę. Nawet najbardziej prozaiczne czynności życiowe nabierają tu charakteru 
aktywności bojowej. W liście do Hodžy z 12 czerwca 1844 roku czytamy:

Od Ciebie teraz, Miško, zależy najważniejsza sprawa: w imię Boga i naszego zba-
wienia Cię proszę, włóż w to całe serce i do boku swego przypasz miecz Twój! 
Przypomnij sobie swoje natchnione mowy o stolicy naszej na poprzednich kon-
wentach, Bogu zaufaj, a Bóg ci pomoże! To jest nasza święta sprawa: o Miško, 
niech ogień w Tobie zapłonie na nowo nad Tatrami, dla tej walki za świętą naszą 
sprawę (LĽŠ III, s. 38).

Ów bój nie oznaczał jedynie symbolicznych działań na rzecz narodu i odpie-
rania zakusów jego madziaryzacji oraz walki o odgermanizowanie dziejów 
Słowian. Bój okazywał się nieraz bardzo przyziemny i był związany z mało 
rycerską walką o wydawanie własnych dzieł.

Ten moment korespondencji słowiańskich patriotów zasługiwałby na osob-
ną monografi ę. Opisy zmagań z wydawcami przybliżają pewne społeczne rea-
lia, które stanowiły nader prozaiczne tło niezwykle miejscami upoetycznionej 
wizji odrodzenia narodowego. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, 
że sytuacja w Czechach i na Słowacji, w aspekcie organizacji obiegu księgar-
skiego, pod pewnymi względami bardzo się różniła. Przyjrzyjmy się fragmen-
towi listu Františka Palackiego do Jána Kollára z lipca 1830 roku:

Ja wprawdzie też ubolewam i ręce załamuję nad ospałością czeskiego narodu, nie 
ze wszystkim jednak mogę się Pan z Tobą zgodzić. Co do literatury i księgarstwa 
– inny obyczaj tu panuje niż u was na Węgrzech. Wy nie znajdując dla rzeczy 
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słowiańskich księgarzy i wydawców, sami się musicie sprzedażą swych książek zaj-
mować, a dlatego więcej na przedpłatę zwykliście wydawać. U nas mało jest takich 
pisarzy, którzy by sami swoje książki sprzedawali albo na nie subskrybentów zbie-
rali, bo nasi odbiorcy w większości nawykli książki już gotowe za potwierdzeniem 
bezpośrednio do domu od księgarzy dostawać. Te zaś mogą sobie zostawić (płacąc 
za wszystko pod koniec roku) albo zwrócić. Kto zaś nie ma takiej umowy z księ-
garzem, książkę kupuje, kiedy może sobie na to pozwolić, kiedy bez pieniędzy się 
obejdzie. Proszę zwrócić uwagę, że w Czechach chyba tylko gazety sprzedaje się 
na przedpłatę (ČČM 1879, s. 467).

Z listu wynika, że w Królestwie Węgierskim, w odróżnieniu od środowiska 
czeskiego, brakowało świadomego grona czytelników, na których dany autor, 
a wraz z nim jego wydawca, mógłby liczyć jako na przyszłych klientów. Stąd 
w środowisku słowackim rozwinęła się tak popularna forma zapewniania so-
bie potencjalnych odbiorców, jaką była „przedpłata”. Chętnych na płatność 
awansem musiał pozyskiwać oczywiście sam autor książki i korespondencja 
słowiańskich luminarzy jest wypełniona relacjami z tych swoistych „łowów”. 
Sytuacja czeskich pisarzy wydaje się nieporównywalnie lepsza. Jak czytamy 
w liście, zainteresowani kupnem danej książki zwracali się bezpośrednio 
do księgarza i ten wysyłał ją wprost do domu potencjalnego nabywcy. Opty-
mizm Palackiego nie zawsze jednak był w stanie sprostać bezwzględnym po-
czynaniom wydawców. Szczególnie dotkliwe były – jak wynika z korespon-
dencji – sytuacje, w których działalność patriotyczna przegrywała z chęcią 
zysku księgarzy. Listy są więc też wypełnione informacjami i dobrymi radami 
na temat życzliwości bądź nieżyczliwości konkretnych postaci „przemysłu 
księgarskiego”. Przyjrzyjmy się raz jeszcze listowi Palackiego:

Rozprawę i co jeszcze z nią było Kronberger z myta i cenzury wyciągnął szybciej, 
niż ja dostałem wiadomość, że już w Pradze są. I nie mogłem ich już potem jemu 
zabrać bez obrażania go, ani też czynić tego nie uznałem za konieczne. Proszę się 
więc nie obawiać zamieszania. Ja sam zadbam, by Pan szkody nie poniósł. Współ-
czuję jednak, że w jakiekolwiek układy z Neureutrem się Pan wplątał. Gdybym 
o tym wiedział, zawczasu bym Pana ostrzegł. Nieszczęściem naszej literatury jest, 
że taki podstępny skąpiec, jakim jest on, próbuje tu mieć jakiś monopol. Jeśli 
zaiste z powodu swojej podstępności z towarzystwa wydawców został skreślony 
i nikt z nim więcej nie chce mieć do czynienia. Kronberger nieco lepszy, ale kapitał 
jego do tak wielkiej inwestycji, którą zaczął, nie wystarcza, toteż często w biedzie 
o niezbędnej u księgarza dyskrecji zapomina. (...) Najlepszy wśród tych, którzy się 
czeskim zajmują, to księgarz Kraus – ten jednak właśnie prawa swoje sprzedał mło-
demu Haasowi, o którym jeszcze nic nie wiadomo (ČČM 1879, s. 469).

Działający w Peszcie Kollár zmagał się z podobnymi problemami. Jeden z jego 
listów pisanych do Václava Hanki utrwala drobny konfl ikt z polskim bada-
czem i słowianofi lem Wacławem Aleksandrem Maciejowskim. Rzecz doty-
czyła opóźnienia w dostarczeniu pierwszej części Zpěvanek Kollára, za które 
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polski badacz, jak nakazywał wspominany już zwyczaj, zapłacił awansem. 
Konfl ikt ten jest dla nas mniej istotny, ważniejsze, że tłem dla niego są po-
uczające informacje o tym, jak wiele zabiegów i formalności związanych było 
z procesem otrzymania książki. We fragmencie listu z 9 kwietnia 1835 roku 
czytamy:

Wczoraj otrzymałem list od p. Maciejowskiego z Warszawy pełen narzekań i uwag, 
większości słusznych i sprawiedliwych, nie mnie jednak, tylko p. Webera doty-
czących. On skarży się, że jeszcze dotąd żadnego egzemplarza Zpievanek części I 
nie otrzymał, za które już wcześniej posłał Panu przedpłatę. Ja zaś Panu i jego 
egzemplarz posłałem do Pragi jeszcze 21 lipca Kronbergerowi i Weberowi, wraz 
z listem i innymi książeczkami do pana Maciejowskiego należącymi. Dlaczegóż nie 
zabrał Pan tego od księgarza i nie wysłał do Warszawy albo, jako że przecież jakieś 
procenta z tej przedpłaty do kieszeni księgarza wpadły, dlaczegóż ten dawno swej 
powinności nie wypełnił? Trzeba się nad tymi diabelskimi księgarzami u Słowian 
zastanowić, bo tylko oszukują i nic nie robią. Gdyby to do mnie pan Maciejowski 
przedpłatę pocztą posłał, inaczej bym to załatwił. Teraz jednak proszę, by, na Boga, 
zakończyć tę nieprzyjemną sytuację i odebrać od Webera, co do Maciejowskiego 
należy. Druga część Zpievanek za jakieś 2–3 tygodnie dodrukowana będzie. Dzieło 
się tak rozrosło, że i przedpłata musi się zwiększyć. (...) Proszę też na przyszłość nie 
zapominać o swoim dawnym i wiernym przyjacielu, nawet gdy ten, tak wielkim 
brzemieniem obowiązku przytłoczony, nie mógłby do Pana pisać tak często, jakby 
chciał (ČČM 1897, s. 237).

Zmagania z wydawcami są niewątpliwie związane – odwołując się do tytuło-
wej opozycji – z urzędniczym aspektem życia działaczy, jak również z pewną 
„urzędniczością” prezentowanego w listach dyskursu. Batalie na „rynku wy-
dawniczym” symbolizowały jedynie to, co stało się prawdziwym stygmatem 
życia dziewiętnastowiecznych słowiańskich luminarzy, mianowicie monar-
chię, w której żyli, a zatem przestrzeń skrupulatnie i nieustannie obserwo-
waną przez aparat państwowy. Sytuacja taka kształtuje pewną postawę wo-
bec rzeczywistości, ustanawia swoisty model słowiańskiego intelektualisty, 
który jako obywatel jest zmuszony do działań w granicach prawa i lojalnej 
postawy wobec cesarza. Owa lojalność pozostaje jednak w jawnym konfl ik-
cie z postulowaną rycerskością. Obok listów mówiących o pragnieniu sławy 
i śmierci dla narodu znajdujemy więc także taki oto wyważony list Palackiego
z 26 grudnia 1835 roku:

Deklaracja Pana dotycząca działań jego była oczywiście zbyteczna. Wszyscy świa-
domi jesteśmy nieskazitelności Pana charakteru. Będąc odpowiedzialnym, nigdy 
nie zbłądziłby Pan ze ścieżki prawa. Ja przynajmniej już dawno przyjąłem to jako 
zasadę swoją, by nigdy i nigdzie, w tajemnicy nawet, niczego się nie uchwycić, 
co sprzeczne byłoby z panującym prawem (jakie by nie było). Przekonanym będąc, 
że zboczenie z drogi tak obranej, nawet niewielkie, nic dobrego by dla narodu 
nie przyniosło i sobie zaszkodziłbym niewymownie. Stąd dla mnie jedyne dobro 
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płynie, że wprawdzie oczerniony zostać mogę – tam, gdzie panuje bowiem taj-
na policja, przed oczernianiem ucieczki nie ma – ale nie oskarżony. Dlatego tym 
odważniej drogą swą kroczyć mogę i kroczę. Znając Pana, nie wątpię, że czynisz 
podobnie i w ten sposób wolny jesteś od zakusów nieprzyjaciół narodu i ojczyzny 
(KPJŠ, s. 144–145).

List adresowany był do Šafárika i pochodził z czasu, kiedy ten ostatni przygo-
towywał się do powrotu z Nowego Sadu do Pragi. Palacký zaznajamiał przy-
jaciela z sytuacją panującą w metropolii i ostrożnie sugerował, z czym wiąże 
się działalność naukowa i patriotyczna prowadzona pod czujnym okiem taj-
nej policji.

Być może ta właśnie niemożność związana z realiami cywilizacyjnymi 
i politycznymi, niemożność wypełnienia rycerskiego etosu, zaowocowała 
drobnymi przesunięciami w wyobrażeniu o zadaniach słowiańskich działa-
czy. Była już mowa o lojalizmie jako niezbywalnej części tego obrazu. Należy 
jeszcze zwrócić uwagę na te elementy aktywności „budzicieli”, które szcze-
gólnie polskiemu czytelnikowi listów, wychowanemu na polskiej literaturze 
dziewiętnastowiecznej, muszą przypominać raczej pracę polskich pozytywi-
stów, pracę u podstaw, niż na przykład powstańczo-konspiracyjne momenty 
pierwszej połowy XIX wieku.

Można dosłownie mnożyć przykłady ilustrujące zabiegi zmierzające 
do odnowy społeczeństwa. Niech więc najbardziej reprezentatywna będzie 
walka słowackich działaczy z alkoholizmem. Przyjrzyjmy się dwóm fragmen-
tom poświęconych temu tematowi listów, które zarazem egzemplifi kują róż-
nicę natężenia zabiegów stylizacyjnych w tekście. Autorem pierwszego frag-
mentu jest Štúr, drugiego – Francisci. Obydwa teksty odnoszą się do tego 
samego problemu, każdy jednak doskonale prezentuje odmienną epistolarną 
dykcję swojego autora. Rozpocznijmy od listu Štúra z 1844 roku:

Nasz święty obowiązek to wykorzystać sytuację i w każdy możliwy sposób walczyć 
z wódką. Dlatego radzę, aby książkę Wódka-trucizna przełożyć na nasze narzecze 
i wydrukować w około 6000 kopii. Sprzedawałaby się za parę grajcarów, a kil-
kaset można by porozsyłać i porozdawać. W tekście można by dopisać, że go-
spodarze na wstrzemięźliwości mogą zaoszczędzić pieniądze, dzięki którym mogą 
się od państwa i pańszczyzny uwolnić. Będzie to dobrym argumentem, bo my 
o wyzwolenie naszego ludu też musimy walczyć. Z niewolnika nic nie będzie. Po-
tem można w tekście wspomnieć również i to, że Słowacy za to byli pogardzani 
w świecie, że wódki dużo pili i upodleni byli, i w ogóle można by tu wykorzystać 
poczucie przynależności narodowej. (...) Tylko podstawy, podstawy budujmy (LĽŠ 
III, s. 39–40).

Walka z nałogiem szerzącym się wśród ludu otrzymuje zatem kwalifi kację 
„świętego obowiązku” i widziana jest z perspektywy bez mała historiozofi cz-
nej. Słowacy – jak wynika ze słów autora – nie cieszyli się szacunkiem świata, 
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ba, traktowani byli z pogardą na skutek zbytniego zamiłowania do mocnego 
alkoholu. Trzeźwi chłopi są natomiast w stanie zaoszczędzić tyle, by się „wy-
kupić”. Naród zaś może być „tworzony” jedynie z ludzi wolnych. Franci-
sciego nie interesują podniosłe, fi lozofi czne rozważania. W liście natrafi amy 
za to na szczegółowy opis funkcjonowania takich „stowarzyszeń trzeźwości”, 
uwzględniający pewien wzorcowy sposób funkcjonowania tego rodzaju or-
ganizacji oraz zakres kontroli tych, którzy ulegli nałogowi. Przyjrzyjmy się 
fragmentowi wywodów kierowanych do Hrobonia:

Mówiłem, by każdy opuszczający szkołę otrzymał od kierownika stowarzyszenia 
trzeźwości świadectwo i pokazując je dumnie, do swojego domu wkroczył, albo 
poprzez wyrzeczenie się wódki zaczął wszystko od nowa. Zaświadczenie z tego 
stowarzyszenia, do którego dołączył, kierownikowi stowarzyszenia, które opuścił, 
posłać ma. Tak jak ci, którzy ze szkoły do szkoły przechodzą. Do tego dołączyłem 
jeszcze świadectwo dla członków, mam na myśli członków zakładów naukowych, 
którzy z jednego do drugiego przechodzą. Ci zaś muszą przesłać zaświadczenie 
kierownika zakładu, do którego trafi li, kierownikowi zakładu, z którego odeszli. 
To był twój dobry pomysł, ja go tylko rozwinąłem, do stowarzyszenia więc naszego 
przynależy. Tak też się to będzie odbywało: gdy ktoś z zakładu naukowego bądź 
stowarzyszenia trzeźwości wystąpić będzie chciał, natychmiast do drugiego wstąpić 
jest zobowiązany, a następnie staje się motywacją dla innych, by wytrwale nad sobą 
pracować. Tu nasza praca się kończy (LJF, s. 91–92).

Obraz słowiańskich koryfeuszy narodowych w świetle ich epistolarnej 
retoryki nie jest z pewnością jednorodny. Rozważania zawarte w drugiej 
części książki miały wykazać, że osobowości, które poznajemy dzięki ich 
korespondencji, meandry wyobraźni, które śledzimy, pozostają w nieustan-
nym napięciu. Analizie poddano kolejne poziomy tego napięcia: zagad-
nienie miejsca słowiańskich budzicieli wobec społeczności, którą edukują; 
kwestia słowiańskiej tożsamości jako tożsamości naddanej, dodatkowej, 
którą intelektualiści muszą najpierw „zaaplikować” samym sobie; wątek 
choroby jako paradoksalnego sposobu życia dla narodu; rozdarcie między 
poezją egzystencji, która w sposób całkowity realizuje przyjęty przez nich 
etos rycerski, a prozą życia, gdzie wymarzony ideał niejednokrotnie kar-
leje w konfrontacji z rzeczywistością. To wieloaspektowe spojrzenie nada-
je portretom słowiańskich działaczy swoistą głębię i wielowymiarowość. 
Są oni bowiem jednocześnie „bojownikami”, ale również skrupulatnymi 
członkami aparatu urzędniczego, jawią się – zgodnie z zasadami przyję-
tego przez siebie dyskursu – jako rycerze spragnieni sławy, w tym samym 
jednak czasie organizują stowarzyszenia trzeźwości dla ludu, a ich praca 
przypomina tę wykonywaną przez pozytywistów kilkadziesiąt lat później. 
Znamiennym przykładem tej niezwykle malowniczej „schizofrenii” odro-
dzeniowej jest list Karola Kuzmánego do chorwackiego działacza Ljudevita 
Gaja. Pokazuje on, jak sprawnie przebiegała zmiana dykcji epistolarnej, 
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w jak naturalny sposób dyskurs rycerski łączył się z dowodami lojalno-
ści wobec cesarza. Przyjrzyjmy się dłuższemu fragmentowi pochodzącemu 
z czerwca 1835 roku:

Dostojny Panie,
Wielce Szanowny Patrioto!
Mając Cię za żarliwego orędownika kształcenia i sławy wielkiego narodu naszego 
we wszystkich jego rozgałęzieniach i miłośnika języka słowiańskiego we wszyst-
kich jego narzeczach, wyrażam tu nadzieję, że miłościwie nadstawisz ucho swe, sły-
sząc głos brata Twojego z plemienia czesko-słowackiego, który kształcenie i sławę 
wszechsłowiaństwa jak tylko może wspiera i póki ducha w nim starczy, za święty cel 
swojego życia będzie je sobie stawiał. (...) I prawda ta przeniknąć musi do każdego 
nieodrodnego syna ojczyzny, by złowrogich wieków minionych nieżyczliwego nam 
losu gniew ujarzmić, zjednoczyć się nam trzeba pod jednym sztandarem błogosła-
wionej miłości całego narodu we wszystkich plemionach jego. Niezbędnym tego 
warunkiem jest szczere i pilne listów pisanie przez tych, którzy ze snu się obudziw-
szy, w służbie tej świętej powinności, wspierając cokolwiek, co naród nasz w kształ-
ceniu i uszlachetnianiu, i sławie wspomaga, ręce sobie z ochotą podali.

W czasach naszych, miłościwą Najwyższego wolą, życzliwszy los stał się na-
szym udziałem, gdy nas, Czechów, znaczną część Polan, Chorwatów, Serbów i in-
nych pod jednym miłościwym i silnym rządem dostojnego cesarstwa austriackiego 
zjednoczyć raczył. Wszak wraz ze śmiercią cesarza Franciszka my utraciliśmy ojca, 
dlatego słuszne wydaje się, byśmy i my wszyscy pamiątkę jakąś żałości nad śmier-
cią Franciszka potomnym naszym zostawili. Tutejszy, wielce szanowny niemiecki 
pisarz p. Ondrzej Czipser wydaje książkę zatytułowaną: FR. I gehert im Leben und 
im Tode, w której obszernie opisuje sposób uczczenia śmierci zmarłego w całej 
Monarchii. Ja zobowiązałem się utworzyć taki zbiór dotyczący wszystkich narze-
czy słowiańskich, który również w tej książce ma zostać wydany, a który zawierać 
ma w każdym narzeczu pisany jeden wiersz śmierć Franciszkową za główny temat 
mający. Chcąc otrzymać najwyborniejszy wiersz pisany narzeczem chorwackim, 
nie mogę zwrócić się do nikogo innego jak tylko do Pana, szanowny patrioto, byś 
posłał mi, lub sam do wydawcy, taki wiersz właśnie albo też zamówił go u któregoś 
z wyśmienitych poetów chorwackich. Mam również zamiar w narzeczach słowiań-
skich zbiór wierszy przygotować, który sławiłby wstąpienie na tron sławnie już 
nam panującego cesarza i króla Ferdynanda (DČS, s. 96–97).

Kuzmány pisze do Gaja z  prośbą o wiersz upamiętniający śmierć cesarza 
Franciszka II. Ma on być częścią większego projektu, który będzie zawierał 
podobne wiersze, pisane we wszystkich narzeczach słowiańskich. Będą one 
wyrazem lojalności narodów słowiańskich, które – jak czytamy – dobry ce-
sarz zgromadził pod swoimi skrzydłami i którymi opiekował się niczym oj-
ciec, jak również dowodem na prawdziwą słowiańską solidarność. Takie jest 
meritum listu, chociaż niewątpliwie pierwsza jego lektura może budzić za-
skoczenie. Rozpoczyna się on bowiem od swoistego hymnu na cześć słowiań-
skiej plemienności, edukacyjnej pracy intelektualistów i świętości narodu, 
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kończy natomiast najszczerszą deklaracją lojalności. Zebrane wiersze mają 
też być prezentem dla cesarza Ferdynanda z okazji objęcia tronu.

Podsumowując nasze rozważania, musimy raz jeszcze podkreślić, że określo-
ne fi gury dyskursu, które staraliśmy się tu pokazać i nazwać, określone maski, 
które przywdziewają autorzy listów, są niewątpliwie kolejnym ze sposobów 
porządkowania świata, nadawania sensu rzeczywistości społecznej. Czy też 
może nadania sensu własnemu życiu, a poprzez to – w związku z rolą, jaką 
patrioci odgrywali w społeczeństwie – nadania go życiu całej zbiorowości. 
Drogą do tego było stworzenie pewnego ideału życia społecznego i społecz-
ności „budzicieli”, zbudowanie swoistego odrodzeniowego etosu. Jak pisze 
Jerzy Baradziej, rzeczywistość oglądana z perspektywy etosowej przypomina 
za każdym razem „grę o autentyzm”339. Dzieje się tak prawdopodobnie dlate-
go, że ów autentyzm nie jest kategorią oczywistą, jest nieustannym do niego 
dążeniem. Badacz wprowadza ponadto bardzo użyteczne dla naszych rozwa-
żań pojęcie „świadomości zakłopotanej”, która jest „ambiwalencją postaw 
w sprawach ważnych dla społecznego wymiaru egzystencji ludzi”340. Panace-
um na to zjawisko jest właśnie etos. Jak pisze Baradziej:

Uczestnictwo w grupach etosowych, wyrażające się praktykowaniem wyznaczo-
nego aksjologią grupy określonego stylu życia, jest reakcją na napięcia towarzy-
szące „świadomości zakłopotanej” i jednocześnie metodą ich redukcji w wyniku 
przyjmowania, konstruowania i podzielania w ramach grup etosowych uładzone-
go obrazu świata. Z drugiej strony perspektywa etosowa umożliwia identyfi kację 
grup/wspólnot, które w oparciu o aksjonormatywną strukturę ich etosów mogą 
generować postawy oddziałujące na globalny system społeczny i stać się przyczyną 
przekształceń strukturalno-systemowych i źródłem dynamiki społecznej341.

Pojęcie etosu traktowanego jako lekarstwo na niejednorodność tożsamoś-
ciową i jego istnienie w funkcji katalizatora wspólnotowości jest nader po-
ręcznym narzędziem analizy epistolarnego dyskursu dziewiętnastowiecznych 
działaczy narodowych. Wydaje się bowiem, że listy, czy też epistolarna dykcja 
patriotów, współkonstytuują ten etos. Może więc mamy tu do czynienia z toż-
samością etosową? Może taka tożsamość jest a priori tożsamością pękniętą, bo 
ustanawiającą nieprzekraczalną granicę między człowiekiem wewnętrznym 
a zewnętrznym, publicznym, między – posługując się terminologią spod zna-
ku Junga – osobą a pośredniczącą w świecie zewnętrznym personą342. Może 
o doniosłości wyobraźniowych projektów, na które natrafi amy w omawia-
nych listach, świadczy fakt, że pytanie to pozostaje nierozstrzygnięte.

339 J. Baradziej, Ethos w perspektywie sporu..., s. 84.
340 Ibidem, s. 88.
341 Ibidem, s. 88–89.
342 Por. E. Kasperski, Kierkegaard, s. 181.
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Celem niniejszej książki było wyodrębnienie, poprzez analizę korespon-
dencji dziewiętnastowiecznych działaczy odrodzenia narodowego, przede 
wszystkim czeskich i słowackich, jak również – w charakterze niezbędnego 
kontekstu – południowosłowiańskich, polskich i rosyjskich, pewnych mo-
deli dyskursu odrodzeniowego, obecnego w myśleniu słowiańskich lumi-
narzy pierwszej połowy XIX wieku. Modele te stały się podstawą do rekon-
strukcji swoistych matryc odrodzeniowej wyobraźni. Bowiem to właśnie 
ona, jako katalizator idei i działań czołowych przedstawicieli słowiańskiego 
życia intelektualnego, znalazła się tu w centrum naszych rozważań. Listy 
zostały potraktowane jako medium, dzięki któremu otrzymujemy bezpo-
średni dostęp do imaginarium epoki. Takie podejście oznacza pewną zmia-
nę dominującej perspektywy badawczej i skupienie się na tych tekstach, 
które dotychczas ustępowały miejsca literaturze pięknej, pozostając nie-
rzadko na peryferiach zainteresowań literaturoznawczych.

Próba opisu czegoś tak nieuchwytnego i uwikłanego w wielość szczegó-
łów, skojarzeń i nakładających się na siebie narracji, jak ludzka wyobraźnia 
wymagała zastosowania strategii badawczej, polegającej przede wszystkim 
na wydestylowaniu pojawiających się w korespondencji pewnych wspólnych 
własności i powtarzalnych schematów. Ponieważ mamy do czynienia z li-
stem, a więc gatunkiem istniejącym na styku literatury i dokumentu, tego, 
co prywatne i tego, co publiczne, punktem wyjścia było doświadczenie in-
dywidualne każdego epistolografa z osobna, fragmenty rzeczywistości, które 
stały się jego udziałem i zostały naświetlone przez jego wyobraźnię. Stawia-
liśmy przy tym pytanie nie o to, co dany autor opisuje, o szczegół, ale o to, 
co ów zapis znaczy, jaka jest jego funkcja, w jakim celu „znaczy”. Udało się 
w ten sposób z wielości pojedynczych zdarzeń opisywanych w koresponden-
cji wyodrębnić swoistą esencję w postaci modeli, uporządkowanych najczęś-
ciej w pewne opozycje binarne.
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Jak przekonywał Philippe Lejeune, postawa badacza korespondencji 
winna być rozpięta pomiędzy byciem krytykiem a towarzyszem343. Dlatego 
właśnie w książce pojawia się tak wiele cytatów z listów interesujących nas 
autorów. Jest to zgodne z naszym przeświadczeniem, że krytycznej analizie 
korespondencji powinien towarzyszyć pełnoprawny głos członków opisy-
wanej przez nas epistolarnej wspólnoty. Dopiero zderzenie obu perspektyw 
pozwala na wyodrębnienie pewnych strategii identyfi kujących słowiańską 
przestrzeń oraz jej kreatorów – słowiańskich intelektualistów.

Współczesne literaturoznawstwo i antropologia kultury przeżywają praw-
dziwy renesans badań nad epistolografi ą, renesans, który – jak pisze o tym 
znawczyni problematyki Elżbieta Rybicka – przeradza się w istną epistolo-
manię344. Dotyczy to zarówno szerszych kręgów czytelniczych, jak i znaw-
ców problematyki. Po listy sięga się w ramach zainteresowań autobiografi ą, 
wskazując na wzajemne związki tych dwu gatunków, a także rozpatruje ko-
respondencję w perspektywie komunikacyjnej i w perspektywie antropolo-
gii pisarstwa345. Problematyka epistolografi i doskonale wpisała się ponadto 
w szeroko pojęty dyskurs ponowoczesny w badaniach literackich – o listach 
mówiono w kontekście kryzysu komunikacyjnego i zaczęto podkreślać ich 
rolę jako koniecznego przekaźnika w konstytucji podmiotu346. Popularność 
zawdzięczają one poniekąd również widocznej koniunkturze na dokumenty 
osobiste i zainteresowaniu tą tak na pozór mało „naukową” dziedziną, jaką 
są ludzkie emocje347.

W rozważaniach o słowackim czy też słowackim i czeskim odrodzeniu 
narodowym po listy sięgało się jednak najczęściej wtedy, gdy zachodziła po-
trzeba interpretacji dzieła konkretnego autora, gdy konieczne stawało się do-
tarcie do wpisanej w teksty listów świadomości artystycznej i ideowej epoki, 
lub by po prostu zarysować niezbędne tło historyczne czy społeczne348. Cza-
sem kolejne wydania korespondencji którejś z czołowych postaci tego okresu 
dawały asumpt do refl eksji (często czołobitnych) o jej cechach charakteru, 
zamiłowaniach, towarzyskich sympatiach i antypatiach. Nie chcemy przez 
to powiedzieć, że takie „wykorzystywanie” listów jest badawczym anachro-
nizmem i że „nowoczesne” czytanie jest równoznaczne z lekceważącym sto-
sunkiem do ich wymiaru dokumentalnego, z zupełnym oderwaniem listu 

343 Ph. Lejeune, Dziewczęce „ja” (o dziennikach panien z XIX wieku), „Teksty Drugie” 2003, 
nr 2/3 (80/81), s. 223.

344 E. Rybicka, Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolografi cznego, „Teksty 
Drugie” 2004, nr 4, s. 41.

345 Ibidem, s. 46.
346 Ibidem, s. 49.
347 Badaczka, mówiąc o zainteresowaniu emocjami, wskazuje na prace dotyczące nostalgii 

i empatii: artykuł A. Łebkowskiej Pragnienie empatii („Teksty Drugie” 2002, nr 5) oraz książkę 
J. Płuciennika Literackie identyfi kacje i oddźwięki. Poetyka a empatia (Kraków 2004).

348 K. Cysewski, Teoretyczne i metodologiczne problemy..., s. 95.
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od czasu i miejsca, w którym został napisany. Cały intelektualny powab ko-
respondencji jest związany z faktem jej „pograniczności”, istnienia na styku 
literatury i tego, co literaturą nie jest, opiera się na napięciu między uświa-
domioną i niepodważalną historycznością (czasowością) listów a ich uniwer-
salnością, ponadczasowością (wiecznością). Odmienność zaproponowanego 
tutaj ujęcia polega na przyjęciu nowej perspektywy badawczej, dzięki której 
wymienione wyżej aspekty gatunku istnieją w dialektycznym układzie. Do-
brze ujęła to Stefania Skwarczyńska, pisząc:

List wreszcie, dążąc do celów pozaliterackich i z nich wypływając, tworzy wartości 
czysto życiowe, układając się z nimi, wrośnięty w nierzeczywistą całość, która może 
i powinna być rozpatrywana pod kątem widzenia estetyki. (...) Stąd żadnego rodza-
ju literackiego, tak jak listu, nie musi się rozpatrywać w tej mierze na tle życia, co li-
stu; przy żadnym nie musi się mówić tyle o epoce, sferze społecznej, kulturze, które 
go wydały, bo nie tylko z nich wychodzi, ale przede wszystkim dla nich istnieje349.

Bardzo rzadko czytano listy jako swoiste teksty kultury, jako – jak powie-
dzielibyśmy za Karolem Irzykowskim – „literaturę nieofi cjalną”350. Jednak 
to właśnie jako literatura – podobnie jak inne jej gatunki – omawiane tu 
listy efektywnie wykorzystały swoje możliwości w procesie kreowania zbio-
rowej tożsamości. Były one przestrzenią kreacji wspólnoty słowiańskich in-
telektualistów. Co więcej – stały się medium, dzięki któremu wspólnota ta 
mogła zaistnieć. Wspólnota zarówno realna – adresaci i nadawcy byli prze-
cież osobami rzeczywistymi, jak i złożona w duchu, wyobrażona – ci sami 
korespondenci bowiem nadali tej wspólnocie wymiar nieograniczony, a jej 
charakter ufundowali na wierności przyjętemu etosowi. Dzięki temu mamy 
tutaj do czynienia nie tylko ze wspólnotą wymyśloną, ale również – w naj-
lepszym sensie tego słowa – wymarzoną.

Dlatego tak istotne okazało się zwrócenie uwagi na dwa zasadnicze czyn-
niki konstytuujące świadomość odrodzeniową, a zarazem pozostające w sta-
nie ciągłego napięcia: przestrzeń słowiańską i rzeczywistych kreatorów tej 
przestrzeni – słowiańskich intelektualistów. W tym zestawieniu mamy więc 
de facto do czynienia z fi gurą dzieła i jego twórcy, dwoma nadrzędnymi kon-
struktami tej pracy. Jest ona zresztą w całości naznaczona swoistym „stygma-
tem” podwójności. Problematyka dyskursu odrodzeniowego jest ujmowana 
w takiej właśnie perspektywie. Niczym w błędnym kole zderzają się tu synte-
tyczne ujęcia zjawisk społecznych i kulturowych, „wypreparowanych” z kon-
kretnych biografi i, z „pojedynczością” indywidualnych losów, stanowiących 
z kolei (z natury rzeczy niepełne, a czasami paradoksalne) egzemplifi kacje 
owych uniwersalnych zjawisk.

349 S. Skwarczyńska, Teoria listu, s. 52.
350 K. Irzykowski, Nieofi cjalna literatura, s. 204.
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Podsumujmy więc raz jeszcze najważniejsze wątki, które pojawiają się 
w naszych rozważaniach. Należy podkreślić, że badanie meandrów wyobraź-
ni wymaga pewnej ostrożności w formułowaniu hermeneutycznych „przed-
sądów” otwierających interpretację tekstu. Najbardziej owocne badawczo 
jest oddanie mu swoistego przewodnictwa. W naszym wypadku zagadnienia 
poruszane w listach dawały za każdym razem asumpt do wyodrębnienia ko-
lejnej „matrycy”, kolejnego modelu wyobraźni. Również tytuły rozdziałów są 
swego rodzaju odwzorowaniem konkretnych struktur mentalnych, na które 
natrafi amy w listach. Sygnałem ich istnienia jest wyraźna powtarzalność pre-
ferowanych motywów, trwałe pola skojarzeń związane z wybranymi wątkami 
odrodzenia narodowego wśród Słowian. To one stanowią o wyjątkowości 
odrodzeniowego dyskursu, będącego specyfi cznym kodem kultury odrodze-
niowej, a zarazem językiem klarownie tłumaczącym słowiańskie uniwersum.

Dlatego w pierwszej części pracy zaprezentowano wybrane aspekty ist-
nienia słowiańskiej przestrzeni. Stopniowo „rozrastała się” ona między ży-
wiołem germańskim a węgierskim, odróżniając się od nich i czyniąc z tej 
różnicy fakt nacechowany nie tylko estetycznie, ale i etycznie. Ponieważ zaś 
– jak chce tego Charles Taylor – by się samookreślić, potrzebujemy pomo-
cy „znaczących innych”351 – kształtowanie w listach własnego pozytywnego 
autostereotypu następowało drogą konstruowania negatywnego stereotypu 
wroga. Pojawia się tu – ważny dla naszych rozważań – problem wytyczania 
granic i niejasnego statusu granicy jako takiej, która generując swoisty intro-
wertyzm kulturowy i dystans, stanowi jednocześnie niezbędny czynnik inte-
gracji własnej tożsamości. Przestrzeń słowiańska, zamknięta w germańsko-
-węgierskich granicach, uzyskuje podwójnie nobilitujący status – w odniesie-
niu do żywiołu germańskiego jawi się jako przestrzeń oporu, przeciwstawia-
jąca się brutalnej agresji i ekspansji prowadzącej do narzucenia obcej kultury, 
w porównaniu zaś z żywiołem węgierskim jest oazą cywilizacji. Wyłaniające 
się z listów stereotypy dotyczące Węgrów i Niemców przyczyniają się jedno-
cześnie do wygenerowania swoistego zwrotnego „potencjału autouwzniośle-
nia”. Żywioł węgierski jest prezentowany w korespondencji jako przestrzeń 
nieucywilizowania i zezwierzęcenia, słowiańsko-węgierski spór przybiera po-
nadto rysy walki dobra ze złem. Istotny relatywizm, nawiązujący do moich 
ustaleń z pierwszego rozdziału, wprowadzają tu jednak koncepcje Ľudovíta 
Štúra, który – inspirując się fi lozofi ą Hegla – podkreśla niezbędność elemen-
tu antagonistycznego w rozwoju ducha słowiańskiego i w konstruowaniu 
własnej tożsamości. Nieco odmiennie przebiega tutaj konstrukcja stereo-
typów dotyczących żywiołu germańskiego. W związku z wielopłaszczyzno-
wym uwikłaniem słowiańskich działaczy w kulturę i naukę niemiecką żywioł 
ten zostaje przez autorów listów oceniony jako nieporównywalnie bardziej 

351 Ch. Taylor, Źródła współczesnej tożsamości..., s. 13.
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niebezpieczny od węgierskiego, gdyż – w odróżnieniu od niego – uderza 
bezpośrednio w słowiańskiego ducha. Ta czytelna opozycja binarna zostaje 
w rozdziale sproblematyzowana poprzez wskazanie kwestii, które wymykają 
się zaproponowanemu binarnemu uporządkowaniu. Są tu – po pierwsze – 
pojawiające się wśród słowackiej inteligencji projekty współpracy z Węgra-
mi, po drugie zaś – ambiwalentny stosunek czeskiego środowiska budzicieli 
wobec kultury niemieckiej – deklarowanej niechęci towarzyszy tworzenie 
kultury czeskiej przez analogię do niemieckiej właśnie.

Symbolicznie rozrastająca się przestrzeń słowiańska zaznacza swoje te-
rytorium poprzez agresywną niekiedy ekspansję, której narzędziem było 
„etymologizowanie świata”; odzyskiwanie go w teraźniejszości – na przykład 
przez ograniczanie zapożyczeń językowych do sfery języków słowiańskich, 
jak również w przyszłości – na przykład przez wskazywanie na słowiańską 
etymologię słów pochodzących z języków antycznych. Słowiańska przestrzeń 
miała bowiem wzrastać w obu tych wymiarach i w obu odzyskiwać to, co zo-
stało utracone. Ten symboliczny podbój dokonywał się za sprawą języka (po-
siadającego atrybut słowiańskości). Zgodnie z przekonaniem autorów listów 
język słowiański spełnia potrójną funkcję: jednocześnie „obwieszcza” zaist-
nienie przestrzeni słowiańskiej, stanowi atrybut pozytywnie różnicujący ją 
od innych przestrzeni kulturowych, a także posiada niebagatelną moc kreacji 
– wokół niego tworzy się bowiem „słowiański świat”. Pierwszą część książki 
zamykają rozważania dotyczące sakralnego statusu owego świata. Zderzają 
się tu dwa odrębne modele wspólnoty słowiańskiej i – dodajmy – dwa różne 
sposoby narracji na jej temat. Pierwszym projektem jest, negatywna w swojej 
wymowie (Jeruzalem utracone), wizja Pavla Jozefa Šafárika, badacza i slawi-
sty o wyraźnie jeszcze oświeceniowym profi lu naukowości, drugim – mesja-
nistyczny projekt słowackiego romantyka (Jeruzalem odzyskane) Sama Boh-
dana Hrobonia. Negatywność projektu Šafárika opiera się przede wszystkim 
na przekonaniu o utopijnym charakterze słowiańskiej wspólnoty, o braku 
wystarczającego kontaktu między „budzicielami” a narodem, o niemożności 
rzutowania na naród wspólnotowej wizji, która powstaje w kręgu patriotów. 
Pozytywny wymiar koncepcji Hrobonia jest natomiast niewątpliwie związa-
ny z połączeniem przez słowackiego poetę projektu słowiańskiej wspólnoty 
z mesjanistyczną wizją przemiany świata, nadejścia Królestwa Bożego na zie-
mi. Miejscem inicjującym tę przemianę będzie przestrzeń tatrzańska, która 
ma tu wymiar sakralny.

W drugiej części książki poznajemy natomiast głównych reżyserów zja-
wisk opisanych w części pierwszej – pisarzy i uczonych, którzy kreując „oj-
czystą Słowiańszczyznę”, sami zmagają się z rolą, jaka im w tym procesie 
przypadła. Rozważania skupiają się tu na analizie widocznych w korespon-
dencji sygnałów autoświadomości „budzicieli”, która jest rozpięta między 
dwoma stanami: stanem przewodnictwa (rycerze) i posługi (urzędnicy) oraz 
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istnieje w konfl ikcie między tym, co publiczne, a tym, co prywatne. Kolej-
ne rozdziały stanowią próbę przybliżenia tych zmagań. Problemem jest tu 
rozdźwięk między rzeczywistością, jaka stała się ich udziałem, a rzeczywi-
stością, która była przedmiotem ich marzenia. Każdy z czterech rozdziałów 
przybliża to napięcie w odmiennej perspektywie. I tu też – podobnie jak 
w części pierwszej – przedmiotem poszukiwań były pewne powtarzające 
się motywy i skojarzenia konstruujące zbiorową tożsamość. Prezentowa-
ny jest tu pewien wzór odrodzeniowej biografi i, która istnieje w napięciu 
między euforią wyodrębnienia (czyli świadomością bycia wybranym przez 
naród) a dramatem wyobcowania. Na przykładzie korespondencji głównie 
animatora słowackiego życia narodowego – Ľudovíta Štúra zostaje ukazany 
charakterystyczny, paradoksalny schemat, w którym moment swoistego na-
maszczenia, oznaczający początek służby dla narodu, współistnieje z prze-
konaniem o ogromnej władzy, jaką jednocześnie zyskuje się nad narodem, 
tracąc jednak własną prywatność i stając się jego własnością. Ta skompliko-
wana sieć relacji jest z kolei gwarantem wypełnienia własnego przeznacze-
nia. Specyfi czna „komunia z narodem” może wszak przerodzić się w stan 
wyobcowania zarówno każdego patrioty z osobna – i stać się tym samym 
zapisem bardzo indywidualnego doświadczenia egzystencjalnego, jak rów-
nież budzicieli jako grupy – jest wtedy przeżyciem zbiorowym. Wkrada się 
tu z gruntu romantyczne, wyrażone za pomocą bogatej frazeologii biblijnej, 
przekonanie o konieczności ofi ary i cierpienia; miłość do narodu jawi się 
jako miłość zraniona, a patrioci poddawani są przeróżnym próbom i wysta-
wiani na liczne pokusy.

Tożsamość słowiańskich budzicieli zdaje się istnieć w napięciu między 
tożsamością indywidualną słowiańskich intelektualistów a – nadbudowa-
nym nad nią – ideologicznym konstruktem, którym jest kolektywna tożsa-
mość słowiańska. Jej kreowanie jest związane zarówno z tworzeniem swoi-
stej biografi i zbiorowej, jak i z wymyślaniem tradycji, która spełni funkcję 
spoiwa jednoczącego budzącą się do życia wspólnotę. Słowiańscy patrioci 
postrzegają siebie jako nosicieli wzoru, który następnie muszą „zrzutować” 
na naród. To na ich barkach spoczywa więc ciężar uporania się z chwiejną 
dialektyką tożsamości własnej, indywidualnej i nowej – kolektywnej. Przyj-
mowanie tej ostatniej dokonuje się na drodze różnych, nieraz rytualnych 
praktyk, o których dowiadujemy się z listów. Związana jest z nimi również 
świadomość konieczności przekształcenia narracji o przeszłości narodu tak, 
by spełniła wymogi odrodzeniowego exemplum, a także obecne na kartach 
listów pisanie własnych „autobiografi i serdecznych”, będących świadectwem 
próby dostrojenia swego życia do upragnionego ideału. Wyrazem wysiłków 
popularyzacji słowiańskiej tożsamości są też gesty tworzenia wzorów i anty-
wzorów postawy patriotycznej, co prowadzi do kreowania postaci świeckich 
świętych z jednej strony i odrodzeniowych banitów z drugiej.
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Paradoksalną strategią autoidentyfi kacyjną stają się ponadto komentowa-
ne w listach stany choroby, agonii i śmierci, rozumiane zarówno najbardziej 
dosłownie, jak i głęboko symbolicznie. Te opisane w korespondencji przej-
mujące doświadczenia wskazują na istotny związek dyskursu choroby z dys-
kursem patriotycznym. Doniesienia o chorobach własnych, agonii i śmierci 
ważnych postaci świata słowiańskiego, umieszczane i w ten sposób raz jeszcze 
przeżywane na kartach listów, z niemałym – dodajmy – wyczuciem scenicz-
ności, są bowiem kolejnym elementem pozytywnie stygmatyzującym budzi-
cieli i potwierdzającym ich uczestnictwo w elitarnej i wybranej wspólnocie 
słowiańskich patriotów. Dyskurs mortualny staje się więc jednym z elemen-
tów swoistego kodu patriotycznego.

Świadomość słowiańskich patriotów jest naznaczona specyfi czną dycho-
tomią, dwumyśleniem; istnieje w napięciu między prozą życia (słowiański 
intelektualista jako lojalny poddany cesarza, jego kłopoty z wydawaniem 
własnych prac i publikacją czasopism) a poezją egzystencji (istnienie etosu 
odrodzeniowego zdradzającego podobieństwo do etosu rycerskiego i chrześ-
cijańskiego, zależność od pewnej skostniałej retoryki). Korespondencja jest 
najdogodniejszym miejscem do śledzenia tych napięć, nieustannie daje bo-
wiem możliwość zaobserwowania zmiany ról, jakiej „dopuszczają się” auto-
rzy listów. Ich analiza daje ponadto asumpt do stwierdzenia, że świadomość 
odrodzeniowa, zawieszona między pewnym „wzorem powinnościowym” 
a konkretnymi realiami życiowymi, jest „świadomością zakłopotaną”, pęk-
niętą – i te właśnie cechy są jej najbardziej widocznym atrybutem.

Taka tożsamość wymaga nieustannego dotwarzania, opowiadania o sobie 
samej, domaga się nieustannej narracji na swój temat. Współcześni „narraty-
wiści” podkreślają, że narracja przestała być już jedynie strukturą tekstu, lecz 
stała się przede wszystkim strukturą ludzkiego poznania i rozumienia, które-
go celem jest nadawanie życiu sensu352. Anthony Giddens zwłaszcza zwraca 
uwagę na to, że tożsamość to nic innego jak tylko zdolność utrzymywania 
ciągłej autonarracji353.

Powtarzane w listach, niczym mantra, zapewnienia o przynależności 
do pewnej intelektualnej wspólnoty słowiańskiej i stosowanie różnych stra-
tegii ją identyfi kujących podkreślają jedynie dyskursywny charakter konstru-
owanej w ten sposób tożsamości354. W języku analizy semiotycznej oznacza 
to, że tożsamość ta powstaje na drodze semiozy, a więc procesu polegają-

352 K. Rosner, Narracja, tożsamość, czas, Kraków 2003, s. 13.
353 A. Giddens, Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age, Stanford, 

CA 1991, s. 53. Cyt. za: K. Rosner, Narracja..., s. 42.
354 M.  Krzyżanowski, Konstrukcja tożsamości narodowych i europejskich w polskim dyskursie 

politycznym po roku 1989: analiza dyskursywno-historyczna [w:] Krytyczna analiza dyskursu. Inter-
dyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, red. A. Duszak, N. Fairclough, Kraków 2008, 
s. 271.
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cego na tworzeniu, odbieraniu i przekazywaniu znaczeń355. Tożsamość ta 
metaforycznie „wypełnia” przestrzeń bardzo specyfi czną, charakteryzującą 
się bowiem – jak chciałby tego Jurij Łotman – nastawieniem na rytuał356. 
Kultura taka, jak pisze dalej badacz, może być traktowana jako pewnego 
rodzaju tekst, którego treść jest z góry ustalona, należy się jedynie nauczyć 
odpowiedniego języka. Zamyka się ona we własnych granicach, odcinając 
się od wszystkiego, co jest jej przeciwstawne, co – w myśl jej własnych de-
fi nicji – stanowi antykulturę357. Pozwalam sobie na tę semiotyczną dygre-
sję, by podkreślić, że taka właśnie, zamknięta i z góry ustalona, jest kultura 
wspólnoty słowiańskich luminarzy. Dlatego możliwa była próba opisu owe-
go „języka”, który stanowi medium komunikowania się w jej obrębie. Moż-
liwe było wyodrębnienie charakterystycznych „słów kluczy”, które kreowały 
ową rzeczywistość kultury, tworzyły odrodzeniowe imaginarium. Dlatego 
też wydaje się zasadne, aby badając odrodzeniowe praktyki epistolarne, po-
traktować wszystkie prezentowane tu listy jako jeden tekst związany z okre-
ślonym, zdeterminowanym przez ówczesne realia cywilizacyjne, uniwersum 
kultury358. Stanowią one wówczas spójną opowieść, miejscami splątaną i nie-
konsekwentną, miejscami zaś zideologizowaną i pełną uproszczeń. Przede 
wszystkim jednak jest to opowieść zanurzona w indywidualnych biografi ach, 
w konkretnym życiu, którego fragmenty, przefi ltrowane przez wyobraźnię jej 
twórców, zostają zamknięte w przestrzeni listów, gdzie – jak pisał Aleksander 
Hercen – „zakrzepła krew zdarzeń”359.

355 N. Fairclough, A. Duszak, Krytyczna analiza dyskursu – nowy obszar badawczy dla lingwi-
styki i nauk społecznych [w:] ibidem, s. 8.

356 J. Łotman, B. Uspienski, O semiotycznym mechanizmie kultury [w:] Semiotyka kultury, red. 
E. Janus, M.R. Mayenowa, przedm. S. Żółkiewski, Warszawa 1977, s. 155.

357 Ibidem, s. 164–165. 
358 Por. K. Cysewski, Teoretyczne i metodologiczne problemy..., s. 104.
359 Cyt. za: Z. Sudolski, Polski list romantyczny, s. 10.
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Amerling Karel Slavoj (1807–1884) – czeski pedagog i działacz oświatowy, z wykształ-
cenia lekarz; założyciel szkoły Budeč, instytutu wychowawczego, którego celem miało 
być wszechstronne rozwijanie czeskiej nauki.

Benedikti (Blahoslav) Ján (1799–1847) – profesor w Kieżmarku; przyjaciel Kollára, 
Šafárika i Palackiego, współwydawca (obok Šafárika i Kollára) zbioru Písně světské lidu 
slovenského v Uhřích.

Bodianski Osyp Maksimowicz (1808–1877) – rosyjski slawista i historyk pochodze-
nia ukraińskiego; w latach 1837–1842 podróżował po krajach słowiańskich, na dłużej 
zatrzymał się w Pradze i Peszcie, gdzie w roku 1839 poznał Kollára; zwolennik reformy 
językowej Štúra; przyczynił się do pierwszego wydania po rosyjsku pracy słowackiego 
działacza zatytułowanej Slovanstvo a svet budúcnosti.

Burian Tomáš (1802–1874) – czeski działacz narodowy; zawodowy żołnierz; profesor 
języka czeskiego na Terezjańskiej Akademii Wojskowej w Wiener Neustadt; wydał pod-
ręcznik języka czeskiego dla Niemców.

Francisci Ján (1822–1905) – współpracownik Ľudovíta Štúra, budziciel narodowy, 
współzałożyciel Macierzy Słowackiej; autor pierwszej publikacji w nowo kodyfi kowa-
nym języku słowackim – wiersza Svojim vrstovňíkom na pamjatku z 1844 roku.

Frič Josef (1829–1890) – czeski działacz polityczny i pisarz; radykalny demokrata, jeden 
z przywódców powstania w Pradze w czasie Wiosny Ludów. Pisał lirykę, epikę i dramaty. 
Najbardziej znane są jego Paměti, które stanowią cenne świadectwo lat czterdziestych 
XIX wieku.

Gaj Ljudevit (1809–1872) – ojciec chorwackiego odrodzenia narodowego, reformator 
ortografi i i twórca ruchu iliryjskiego.

Hamuljak Martin (1789–1859) – założyciel Towarzystwa Miłośników Języka i Litera-
tury Słowackiej w Budzie; mecenas literatury słowackiej.

Hanka Václav (1791–1861) – czeski poeta, fi lolog i kustosz Muzeum Narodowego 
w Pradze; wybitny przedstawiciel czeskiego odrodzenia narodowego; autor falsyfi katów 
– Rękopisu królodworskiego i Rękopisu zielonogórskiego.
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Herkeľ Ján (1786–1853) – autor i wydawca „wszechsłowiańskiej gramatyki” zatytuło-
wanej Elementa universalis linguae Slavicae.

Hodža Michal Miloslav (1811–1870) – czołowy przedstawiciel słowackiego odrodzenia 
narodowego – jego ideolog i organizator; poeta, ewangelicki ksiądz, jeden z kodyfi kato-
rów słowackiego języka literackiego.

Hroboň Samo Bohdan (1820–1894) – słowacki poeta, fi lozof i publicysta; przedstawi-
ciel mesjanizmu w literaturze słowackiej.

Hurban Jozef Miloslav (1817–1888) – jeden z czołowych przedstawicieli słowackiego 
odrodzenia narodowego; pisarz, dziennikarz, polityk, organizator życia kulturalnego; 
wydawca czasopisma „Slovenské pohľady”.

Jozeff y Pavol (1773–1847) – superintendent Kościoła protestanckiego, swoisty patron 
ruchu szturowskiego.

Jungmann Josef (1773–1847) – „ojciec narodu czeskiego”, praski profesor, współtwór-
ca czeskiego języka literackiego, autor monumentalnego Słownika czesko-niemieckiego, 
jak również Historii literatury czeskiej.

Kampelík František Cyril (1805–1872) – czeski działacz narodowy; lekarz; wielbiciel 
Kollára.

Karadžić Vuk Stefanović (1787–1864) – twórca serbskiego odrodzenia narodowego; 
reformator serbskiej ortografi i i języka; sławny zbieracz serbskich pieśni ludowych.

Kollár Ján (1793–1852) – Słowak piszący w języku czeskim, zwolennik panslawizmu; 
do jego najwybitniejszych dzieł należy cykl sonetów Slávy dcéra (Córa Sławy), który, 
stopniowo rozszerzany, stał się poematem o wędrówce po słowiańskim świecie.

Kopitar Jernej (1780–1844) – wybitny fi lolog, slawista, skryptor i kustosz wiedeńskiej 
biblioteki dworskiej, prowadził różnorodną działalność naukową i publicystyczną; sło-
weński uczony, z którego autorytetem i opiniami liczyli się Goethe, Humboldt czy bra-
cia Grimmowie.

Kráľ Janko (1822–1872) – jeden z największych romantycznych poetów słowackich, 
przedstawiciel nurtu rewolucyjnego; pisał ballady inspirowane twórczością ludową; 
do najpiękniejszych należy Zakliata panna vo Váhu a divný Janko.

Kutlík Ján (1806–1890) – ksiądz ewangelicki, studiował w Kieżmarku, Bańskiej 
Szczawnicy i Preszowie; aktywny korespondent czasopism „Slovenské národné noviny” 
i „Orol tatranský”.

Kuzmány Karol (1806–1866) – ksiądz ewangelicki; profesor teologii w Wiedniu; poeta 
i publicysta, estetyk; autor powieści w listach Ladislav i eposu idyllicznego Běla; jeden 
z założycieli i pierwszy prezes Macierzy Słowackiej.
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Maciejowski Wacław Aleksander (1793–1883) – polski prawnik i historyk; członek 
wielu zagranicznych towarzystw naukowych, badacz historii praw słowiańskich od cza-
sów najdawniejszych do XIX wieku oraz dziejów kultury i sytuacji społeczno-gospodar-
czej Polski; stworzył podstawy badań nad etnografi ą historyczną; twórczością naukową 
przyczynił się do propagowania idei słowianofi lstwa.

Palacký František (1798–1876) – „ojciec narodu czeskiego”, historyk i polityk, autor 
Dziejów narodu czeskiego w Czechach i na Morawach.

Palkovič Juraj (1769–1850) – słowacki poeta, publicysta, pedagog i tłumacz, animator 
kultury; profesor słynnego bratysławskiego liceum.

Pauliny-Tóth Viliam (1840–1877) – słowacki redaktor, polityk i organizator życia kul-
turalnego; poeta i publicysta.

Pogodin Michaił Pietrowicz (1800–1875) – rosyjski historyk, publicysta i pisarz, pro-
fesor uniwersytetu w Moskwie; panslawista.

Rajská Bohuslava (właśc. Antonie Reissová, 1817–1852) – pseud. Bohuslava Rajská; 
jedna z przedstawicielek czeskiej elity kulturalnej pierwszej połowy XIX wieku; była 
w Czechach jedną z najlepiej wykształconych kobiet swoich czasów; inspiratorka i organi-
zatorka projektu „encyklopedii dla pań”; żona poety Františka Ladislava Čelakovskiego.

Roštlapil Josef Mnohoslav (1809–1888) – czeski patriota; ksiądz katolicki.

Schedius Ludwig (1768–1847) – profesor estetyki na Uniwersytecie Peszteńskim; re-
daktor czasopism „Literarischer Anzeiger für Ungarn” i „Zeitschrift von und für Un-
gern”, gdzie zaznajamiał ze stosunkami panującymi w Królestwie Węgierskim; od roku 
1834 był inspektorem trzech kościołów ewangelickich w Peszcie (niemieckiego, słowa-
ckiego i węgierskiego); zasłużony reformator szkolnictwa.

Sládkovič Andrej (właśc. Andrej Braxatoris, 1820–1872) – ewangelicki ksiądz, jeden 
z czołowych poetów romantycznych, krytyk literacki, publicysta i tłumacz; autor poe-
matów Marína i Detvan.

Sriezniewski Izmaił Iwanowicz (1812–1880) – rosyjski slawista, profesor uniwersy-
tetów w Charkowie i Petersburgu; zbieracz pieśni ludowych, podróżnik po krajach 
słowiańskich.

Staněk Josef Václav (1804–1871) – praski lekarz, autor okolicznościowych wierszy pa-
triotycznych, a także prac naukowych z dziedziny medycyny i biologii; jeden z głównych 
przedstawicieli czeskiego odrodzenia narodowego.

Šafárik (czeska wersja nazwiska – Šafařík; polska – Szafarzyk) Pavol Jozef (1795–1861) 
– profesor i dyrektor gimnazjum w Nowym Sadzie, profesor fi lologii słowiańskiej, poe-
ta, tłumacz, autor wybitnych prac dotyczących historii narodów słowiańskich, ich ję-
zyków i literatur, m.in. monumentalnej Geschichte der slawischen Sprache und Literatur 
nach allen Mundarten.
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Šembera Alois Vojtěch (1807–1882) – profesor literatury i języka czeskiego w Ołomuń-
cu, a później w Wiedniu.

Štúr Ľudovít Velislav (1815–1856) – wiodąca osobowość słowackiego odrodzenia na-
rodowego, ideolog i organizator słowackiego ruchu narodowowyzwoleńczego, języko-
znawca, kodyfi kator słowackiej literatury, fi lozof, pisarz, poeta, publicysta.

Šulek Ľudovít Jaroslav (1822–1849) – brat Boguslava Šuleka, aktywnego działacza ru-
chu iliryjskiego; gorliwy działacz Instytutu Języka i Literatury w Bratysławie; w roku 
1848 za działalność patriotyczną został przez władze węgierskie aresztowany; umarł 
w więzieniu.

Vraz Stanko (właśc. Jakob Frass, 1810–1851) – poeta słoweński i chorwacki, zwolennik 
iliryzmu, sekretarz Macierzy Iliryjskiej, założyciel czasopisma „Kolo”.

Vrchovský Alexander Boleslavín (1812–1865) – animator życia narodowego, adwokat, 
założyciel Towarzystwa „Wzajemność”, członek Macierzy Słowackiej.

Zoch Ctiboh (1815–1865) – ksiądz ewangelicki, poeta, założyciel Orawskiego Bractwa 
Nauczycielskiego, szkół niedzielnych, publicysta, aktywny członek Macierzy Słowackiej.
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