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Literacki i polityczny dialog 
między Zygmuntem Krasińskim 

a Kajetanem Koźmianem

Interesujący dialog epistolarny i poetycki, który wywiązał się między Zygmuntem 
Krasińskim i Kajetanem Koźmianem w latach 1844-1850, bogaty jest zarówno 
w problematykę literacką, jak i w szerokim tego słowa znaczeniu polityczną. Są to 
kwestie zasługujące na bliższą analizę z dwóch, co najmniej, powodów. Po pierw
sze, stanowią one jedyne w swoim rodzaju exemplum dyskusji pisarzy biegunowo 
różnych ze względu na przynależność do przeciwstawnych prądów literackich, 
a zarazem bliskich sobie dzięki podobnym, konserwatywnym poglądom społecz
nym. Koźmian był konserwatystą opierającym swoje poglądy na przesłankach 
myśli oświeceniowej - Krasiński potrafił skojarzyć swój umiarkowany konserwa
tyzm z ideami romantyzmu.

Prymarna różnica doświadczeń pokoleniowych i światopoglądów przekładała 
się również u obu autorów na różnicę uznawanych przez nich strategii politycznych: 
realizmu politycznego i lojalizmu z jednej strony oraz romantyzmu politycznego 
i mesjanizmu z drugiej. Z tego punktu widzenia dialog obu pisarzy, postrzegany 
dotąd w historii literatury jako epizod raczej marginalny, niepomiernie zyskuje na 
znaczeniu, gdyż w kontekście dziejów polskiej poezji politycznej jest fenomenem 
jednocześnie reprezentatywnym i wyjątkowym. Reprezentatywnym jako konfron
tacja opozycyjnych stanowisk; wyjątkowym ze względu na koncyliacyjny i pełen 
wzajemnej atencji sposób, w jaki odnosili się do siebie obaj poeci. Ani Koźmian 
nie przenosił bowiem na osobę Krasińskiego skrajnej wrogości cechującej stale 
jego stosunek do romantyków, ani też autor Irydiona nie lekceważył zepchniętego 
w tych latach na margines literatury dawnego przywódcy klasyków, nie tylko trak
tując go jak poważnego partnera w dyskusji o pasjonujących go problemach, ale 
i nazywając go nieraz, i chyba nie tylko przez kurtuazję, swoim „mistrzem”.
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Można ten z obu stron uprzedzająco spolegliwy ton tłumaczyć szczególną 
relacją osobistą Koźmiana - wiernego przyjaciela domu generała Wincentego 
Krasińskiego - i Zygmunta, dla którego autor Stefana Czarnieckiego był posta
cią ze wspomnień dzieciństwa. Można jednak widzieć w tym także obustronną 
grę polegającą na celowym zamazywaniu różnic i przemilczaniu wzajemnych za
strzeżeń dochodzących do głosu przy innych okazjach. Ale nawet przyjmując ta
kie założenie, należy podkreślić, że Zygmunta Krasińskiego i Kajetana Koźmiana 
autentycznie łączył i zbliżał szereg wspólnych poglądów i ocen rzeczywistości. 
Zbieżności te dają się dostrzec najłatwiej w ocenie kluczowych wydarzeń współ
czesnych - takich jak jednakowo potępiane przez obu poetów rewolucyjne aspek
ty powstania listopadowego czy wspólna im, generalnie negatywna, ocena Wiosny 
Ludów. W tym kontekście szczególnie musiało sprzyjać wzajemnemu zbliżeniu 
identyczne niemal pojmowanie i potępienie działalności ideologów demokra
tycznych powstania listopadowego oraz emigracji: od Lelewela, którego za złego 
ducha polityki uważał Koźmian, po „wersalskie dzieci” (czyli Centralizację TDP), 
które o sprowokowanie rabacji galicyjskiej oskarżał Krasiński w Psalmie żalu'.

Wydaje się przy tym, że potępienie współczesnej ideologii rewolucyjnej, jej 
aktualnych przejawów i protagonistów, acz z pewnością najważniejsze, nie było 
najgłębszym spoiwem osobistej sympatii między poetami. W głębszej warstwie 
ideowej więź ta zasadzała się bowiem na podobnym pojmowaniu przez nich pol
skiej tradycji narodowej. Było to rozumienie stawiające znak równości między 
polskością a dziedzictwem stanu szlacheckiego, reprezentowanego w przeszłości 
przez możne rody rycerstwa i magnaterię. Własną działalność patriotyczną w la
tach napoleońskich Koźmian i Wincenty Krasiński uznawali z perspektywy czasu 
za prostą kontynuację tego dziedzictwa. Koźmian dawał temu wyraz w dedyko
wanych Wincentemu i Zygmuntowi wierszach, a generał Krasiński podobną wi
zję historii Polski wpoił w młodości Zygmuntowi. Arystokratyczne pojmowanie 
narodowej tradycji stanowiło więc płaszczyznę porozumienia pomiędzy autorem 
romantycznego Przedświtu i twórcą ortodoksyjnie klasycznego Stefana Czarniec
kiego.

Po drugie - i ważniejsze w kontekście stricte literackim - dialog Krasińskie
go z Koźmianem wart jest wnikliwszej uwagi, gdyż pozwala lepiej zrozumieć za
gadnienie form obecności klasycyzmu w twórczości autora Nie-Boskiej komedii. 
Obecność ta daje się zauważyć, co ciekawe, głównie w utworach późnych, pokry
wających się czasowo z okresem korespondencji z Koźmianem. Przede wszyst
kim można tu wskazać na Psalm miłości i Psalm żalu. Cechy tych utworów, które 
wolno kojarzyć z nawiązaniem do tradycji klasycznej, to przede wszystkim ich 
retoryczność, swoiście okolicznościowy charakter oraz wykorzystanie wzorców 
wersyfikacyjnych ody, wprowadzonych do literatury polskiej, w oparciu o wzory

1 Koźmian bez większych zastrzeżeń akceptował negatywną postawę Wincentego Krasińskiego wo
bec powstania, którą zresztą w swoich własnych pismach artykułował i uzasadniał. Por. K. K o ź - 
mian, Kilka słów o Joachimie Lelewelu i rewolucji 1830 roku, [w:] idem, Pisma prozą, Kraków 
1888.
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francuskie, właśnie przez Kajetana Koźmiana. Echo formalne wzorca gatunkowe
go skrystalizowanego w sławnych odach napoleońskich Koźmiana można zresztą 
zauważyć już wcześniej, w obszernych partiach Przedświtu.

Klasycyzm i romantyzm w listach Krasińskiego 
o Stefanie Czarnieckim

Pierwszy z listów Krasińskiego do Kajetana Koźmiana pochodzi z 23 marca 
1844 roku, a ostatni powstał na przełomie maja i czerwca roku 1850 i został ozdo
biony poetyckim upominkiem w postaci dedykowanego adresatowi wiersza Do 
Kajetana Koźmiana. Powodem i zasadniczym tematem tych listów jest pisany od 
roku 1832 (jak podaję Konstanty Wojciechowski) poemat Koźmiana Stefan Czar
niecki, ukończony w roku 1847, a w całości (wcześniej fragmenty ogłaszane były 
w prasie) wydany drukiem pośmiertnie, w roku 1858. Listów Krasińskiego adreso
wanych bezpośrednio do autora Czarnieckiego było w sumie sześć. Pośrednikiem 
w tych kontaktach był jego syn, a kolega Krasińskiego, Andrzej Edward Koźmian, 
któremu zależało na dokończeniu wolno postępującej pracy ojca nad poematem, 
a bodaj także na tym, by Krasiński swoimi radami pomógł go uczynić bardziej 
strawnym dla publiczności o romantycznych gustach. Zygmunt podjął się tego 
zadania i swoimi pochwałami umocnił starego klasyka w przekonaniu o sensie 
jego twórczych wysiłków. Wyrazem wdzięczności za to było opatrzenie jedynego 
wydania poematu dedykacją: „Zygmuntowi Krasińskiemu autor osiemdziesięcio
letni poświęcił". Na dedykację tę autor Nie-Boskiej zasłużył rzeczywistym zaanga
żowaniem w proces powstawania utworu, tak iż można powiedzieć, że ten ostatni 
akt porozbiorowego klasycyzmu dokonał się dzięki jego pomocy.

Andrzej Edward Koźmian postanowił wykorzystać to jeszcze po śmierci 
Krasińskiego, wydając drukiem Listy Zygmunta Krasińskiego o poemacie Stefan 
Czarniecki (Poznań 1859), gdzie znalazły się też wiersze Koźmiana adresowa
ne do Zygmunta oraz wiersz Krasińskiego Do Kajetana Koźmiana2. Z różnych 
względów rodzina Krasińskich nie była tą publikacją zachwycona, a wydanie tych 
kilku listów przypisywano próżności wydawcy3. Jednak motywem działań An
drzej Edwarda mogła też być słuszna, wyrażona we wstępie do Listów ocena ich 
wartości krytycznoliterackiej4, a także zrozumiała chęć wzmocnienia autoryte

2 Z. Krasiński, Listy o poemacie Kajetana Koźmiana „Stefan Czarniecki”, Poznań 1859.
3 O powodach zastrzeżeń piszę Zbigniew Sudolski we Wstępie do tomu korespondencji Zygmunta 

Krasińskiego, zob. Z. Krasiński, Listy do Koźmianów, oprać. Z. Sudolski, Warszawa 1977, 
s. 5-6. W komentarzach do listów zauważa Sudolski, że już sam Krasiński po zakończeniu kore
spondencji z autorem Stefana Czarnieckiego, w liście do Adama Sottana z 22 VII 1851 roku pisa! 
krytycznie o „próżności starca [tj. K. Koźmiana - A. W.], a jeszcze bardziej syna jego [tj. A. E. Koź
miana - A. W.], którego rzemiosłem wszędzie deklamować ojca i do ojca pisane wierszyki" (ibi
dem, s. 26-27).

4 „Gdyby te listy były tylko kadzielnicą, z której by się same wonnoście wznosiły, gdyby obejmowały 
jeno panegiryk dzieła ojca mojego, byłbym się wstrzymał od ich ogłoszenia, lecz że mieszczą re-
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tem wielkiego poety budowanego przez młodych przedstawicieli rodu Koźmia- 
nów konserwatywnego środowiska kulturalnego. Młodsi przedstawiciele rodziny, 
z których najbliższy autorowi Nie-Boskiej komedii był emigrant, Stanisław Egbert 
Koźmian5, byli bowiem zarówno żarliwymi katolikami, jak i czołowymi organi
zatorami obozu konserwatywnego w kraju - w czym pośród znajomych Krasiń
skiego największe zasługi położył twórca i redaktor „Przeglądu Poznańskiego" Jan 
Koźmian6.

cenzję, krytyczne uwagi, ale wzniosie, szlachetne, miłością prawdziwą nacechowane, nie waham 
się z ich wydaniem, w mniemaniu, że w obecnym stanie krytyki u nas posłużyć mogą za wzór, 
a przynajmniej za wskazówkę, jak utwory myśli i natchnienia rozważać i sądzić należy” (A. E. K o ź - 
mian, Wstęp do listów o poemacie Kajetana Koźmiana „Stefan Czarniecki", [w:] Z. Krasiński, 
Listy do Koźmianów, s. 710).

s W odpowiedzi na wezwanie zawarte w publikowanym na emigracji wierszu Stanisława Egber- 
ta Koźmiana Do mistrzów słowa z 1846 roku Krasiński napisał dwa poematy, Dzień dzisiejszy
i Ostatni.

6 Zob. J. Koźmian, Dwa bałwochwalstwa. Wybór pism, oprać. E. Hajdasz, B. Szlachta, 
Kraków 2007.

Uwagi Zygmunta o rękopisie Stefana Czarnieckiego są niewątpliwie jednym 
z najważniejszych ideowo momentów w kontaktach między obu poetami, po
dobnie jak pozytywna ocena utworu i szacunek, z jakim Krasiński odnosił się do 
jego autora. Wspólnota ideowa, jaka łączyła Krasińskiego z Koźmianami, znalazła 
w jego listach do nestora rodu wyraźne odbicie, a ich autor postarał się też uwy
datnić własny punkt widzenia, pozwalający uchwycić zarówno to, co w poemacie 
Koźmiana akceptował, jak i to, z czym się nic zgadzał.

Chcąc zrobić przyjemność adresatowi listów, Krasiński - swoim zwyczajem 
- dostosowuje temat i stylistykę korespondencji do jego zainteresowań i oczeki
wań. Wyraża się to już na poziomie stylu, w nasyceniu listów Zygmunta ponad
przeciętną dawką łacińskich cytatów, co musiało się Koźmianowi podobać, gdyż 
było jego własną manierą, widoczną w korespondencji i Pamiętnikach. Krasiński 
dowodzi w ten sposób, że zna i szanuje autorytety literackie adresata i że sam 
pamięta o swojej dobrej klasycznej edukacji. Stąd np. w dwóch listach przytocze
nia z ody Horacego Exegi monumentum (listy z 9 października 1846 i 10 stycznia 
1847 roku), z Eneidy (list z 10 października 1847 roku), dłuższy cytat z Roczników 
Tacyta, aluzje mitologiczne i maksymy wplatane we własny wywód.

Rzecz jasna najwięcej jest tu bezpośrednich odwołań do kolejnych pieśni Ste
fana Czarnieckiego. Rola, w jaką Krasiński zostaje wprowadzony: przyjaznego, acz 
sprawiedliwego recenzenta dzieła, który swoimi uwagami pomaga poecie usunąć 
usterki tekstu, jest w klasycyzmie przewidziana dla krytyka. Koźmian przez całe 
życie korzystał z uwag i rad swoich literackich przyjaciół i uważał, zgodnie z te
zami Sztuki rymotwórczej Franciszka Ksawerego Dmochowskiego, że jest to obo
wiązkiem każdego poważnego autora. Krasiński, wchodząc w rolę przyjaznego 
recenzenta, akceptuje poniekąd tę samą klasyczną teorię, traktującą tworzenie 
poezji jako proces zracjonalizowany, otwarty na pomoc z zewnątrz, zarówno na * i 
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poziomie wyboru rozwiązań kompozycyjnych, fabularnych, jak i stylistycznych. 
Ten model przyjacielskiej pomocy i współpracy pisarskiej nie był mu zresztą 
obcy: podobnie recenzował i inspirował przesyłane mu utwory Henryka Reeve’a, 
doradzał też Konstantemu Gaszyńskiemu. Jednak nigdy wcześniej nie omawiał 
żadnego dzieła tak szczegółowo i to nie z pozycji inspiratora, tylko redaktora, 
czasem chwalącego poszczególne sceny, a czasem znów starającego się wpłynąć 
na kształt tych, które mniej mu się podobały.

Obok tej recenzenckiej pracy, o którą Koźmian prosił i z której czasem, choć 
nie zawsze, korzystał, wprowadzając zmiany, Krasiński starał się mu przedstawić 
własną i typowo romantyczną koncepcję poezji profetycznej i twórczej. Intencja 
ta wyrażona została już pierwszym liście, z 23 marca 1844 roku. Autor dopiero 
co wydanego Przedświtu, w którym Czarniecki występuje jako jego porte-parole 
wykładający mesjanistyczną interpretację dziejów Polski, wyraźnie stara się na
kłonić Koźmiana do przyjęcia analogicznej metody kompozycyjnej i jej roman
tycznych założeń ideowych:

Co zaś do dalszej osnowy, czyby nie warto dać Stefanowi conscientiam przy
szłości Polski, której zapewne nie miał w myśli swojej, choć ona koniecznie z czy
nu jego wytryska. Nie możnaż by niektóre prorocze chwile, błyskawice przelotne 
przeczucia ogromnego, wlać w serce tego człowieka, tego pierwowzoru wszyst
kich mających kiedyś skupiać rozebrane części i ratować kraju całość. My już dziś 
możem wiedzieć, ku czemu Polska na świat zesłana stąpa, możemy, krzyża Chry
stusowego oświeceni światłem, pojąć, co znaczy podobny krzyż wystawiony na 
przejściu z jednej epoki do drugiej. [...] Więc bohater, więc ideał zbawicieli kraju 
niech to przeczuwa, bo Czarniecki epopei dziś pisanej, nie tylko jest już Czarniec
kim dni przeszłych! Ponieważ wieszcz drugim go obdarza życiem, już poniekąd 
on należy i do tej epoki, w której zmartwychwstaje. Poezja znaczy tworzenie7 8.

7 Z. Krasiński, Listy do Koźmianów, s. 23-24.
8 Ale nie kusząc się o wyposażanie swego bohatera w „conscientiam przyszłości", Koźmian zarazem 

po swojemu reaguje na rady Krasińskiego i do Pieśni 1 (w. 801-804) dopisuje czterowiersz, w któ
rym Czarniecki retorycznie zżyma się na anarchię sejmową i przewiduje z jej powodu przyszły 
upadek ojczyzny (poeta przypisuje więc Czarnieckiemu poglądy własne, oświeceniowe i bliskie 
opiniom Naruszewicza jako autora słynnego wiersza Głos umarłych, niemające zaś nic wspólnego 
z historiozofią narodową Przedświtu).

Przy wspólnym przekonaniu, że losy Czarnieckiego i jego epoka są najważ
niejszym punktem naszych dziejów w przeszłości, a tym samym idealną osnową 
eposu narodowego, ujawnia się tu nieporozumienie, jakie zachodzi między poetą 
klasycznym a romantykiem. Krasiński, spłacając rachunek towarzyskich zobo
wiązań, zdaje się oczekiwać, że Koźmian niejako w rewanżu da się nawrócić na 
romantyczny profetyzm (przyjmie założenia Przedświtu i wymodeluje bohatera 
według zrealizowanego tam wzoru) oraz że przyjmie na siebie rolę romantycz
nego poety-wieszcza. Koźmian oczywiście nie ma na to ochoty, jakkolwiek rozu
mie, do czego jest namawiany, a swoje stanowisko uzasadni pośrednio później, 
w wierszu adresowanym Do Zygmunta Krasińskiego*, zaczynającym się od słów: 
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„Nie chciej przenikłym dociekać wzrokiem / Co przyszłość brzemienna zrodzi..." 
przesłanym Krasińskiemu w kwietniu roku 18509.

9 Zob. objaśnienia Zbigniewa Sudolskiego w: Z. K r a s i ń s k i, Listy do Koźmianów, s. 479.
10 Koźmian wyraża to swoje przeświadczenie w wierszu Do Ignacego Potockiego, gdzie piszę: „Za

wsze los Polski był z Rzymem spólny” (K. K o ź m i a n, Różne wiersze, Kraków 1881, s. 27).
11 Ibidem, s. 22.

Innym obszarem wspólnych zainteresowań obu poetów jest świat starożytny 
jako kolebka nadal obecnych w kulturze wzorców moralnych (rzymska virtus) 
i estetycznych (piękno klasyczne)10. Najprościej rzecz ujmując, wspólnota i róż
nica między stanowiskami Koźmiana i Krasińskiego w obu tych sprawach polega 
na tym, że Koźmian wielbi cnoty rzymskie i piękno klasyczne dla nich samych, 
natomiast Krasiński, zgodnie z naczelną zasadą swoich dojrzałych poglądów, afir- 
muje te wartości w roli składników postulowanej przez siebie syntezy etycznej: 
rzymskiej virtus i chrześcijańskiej caritas oraz syntezy estetycznej: klasycznego 
piękna zmysłowego i chrześcijańskiej sztuki wyrażającej treści duchowe. Podczas 
gdy Koźmian myśli kategoriami Boileau i Dmochowskiego, Krasiński widzi staro
żytność w zarysowanej przez braci Schleglów opozycji do epoki chrześcijańskiej 
i proponuje heglowskie zniesienie {Aufhebung) tej opozycji w nowej syntezie, któ
ra ma sprzeczności pojednać, a zarazem zachować je jako nieprzemijający wkład 
przeszłości w ideały świata współczesnego i przyszłego.

Tylko na tym tle można właściwie zrozumieć krytyczny komentarz Krasiń
skiego do stylizacji bohatera polskiej epopei jednocześnie na Scypiona (Rzymia
nina) i na Gotfryda (rycerza chrześcijańskiego). Krasiński uważa te porównania 
za uzasadnione, ale zarzuca Koźmianowi, że w tym kostiumie znikają swoiście 
narodowe, rodzime cechy Polski dawnej:

Ani myślę sprzeciwiać się zdaniu czcigodnego Pana, że w naszej Rzeczypo
spolitej rzymska i chrześcijańska cnota, rzymskie i chrześcijańskie wyobrażenia 
harmonijnie się zespoliły. Oryginalność nawet charakteru polskiego wyniknę
ła z zawarcia w sobie zgodnego i niewymuszonego dwóch tych różnorodnych 
światów, ku pojednaniu i zespoleniu których dopiero teraz reszta europejskiego 
świata dąży. Ale racz uważać, że każdy Polak ni sztucznie, ni matematycznie, do
dając jeden do drugiego, te dwa pierwiastki w sobie mieścił, ale żywotnie! Był 
jako Rzymianin, był jako chrześcijanin, ale nade wszystko był Polakiem [...]. Dla
tego Czarniecki choć miał Gotfryda w sobie, nie był Gotfrydem, choć Scypio
na, nie był Scypionem, ale czymsiś trzecim, inszym, zwanym duszą żywą Stefana 
Czarnieckiego, duszą polską [...]. Zresztą spostrzeżenia względem tego miejsca 
rozciągnąłbym do całego poematu, do całości Polski, która w tej epopei objawić 
i odsłonić się powinna11.

Dla Koźmiana dawna Polska łączy wartości rzymskie i chrześcijańskie w spo
sób eklektyczny, zewnętrznie - tak też sędziwy poeta dawnych Polaków stylizu
je, przebierając ich w cudze kostiumy. Krasiński podkreśla w związku z tym, że 
rzymskość i chrystianizm stały się w dawnej kulturze polskiej substratami orga
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nicznego związku - żywą jednością, i akcentuje tu romantyczną kategorię „życia” 
jako kluczowej wartości, przypisywanej przez siebie staropolskiej kulturze. Kul
tura rycerska dawnej Polski jest bowiem dla Krasińskiego prefiguracją przyszłej 
epoki dziejów, która ma się stać udziałem całego świata za sprawą wielkiej du
chowej przemiany. Gdyby Koźmian dał się przekonać do tych poglądów i zgodnie 
z nimi przemodelował swój utwór, romantyk mógłby go przyjąć bez zastrzeżeń. 
Ale takiego zwrotu po autorze Czarnieckiego trudno się było spodziewać i Kra
siński rnusiał zdawać sobie z tego sprawę. Natomiast argumenty, jakich używał, 
mogły być dla Koźmiana o tyle przekonujące, że romantyk powoływał się przy 
tym na cechy gatunkowe epopei:

Wcale więc a wcale nie sprzeciwiam się wspominaniu Rzymian i Greków, 
jednak sądzę, że raczej osoby mówiące w epopei ich wspominać powinny niż sam 
wieszcz, bo osób tych to było obyczajem. Wieszcz zaś obyczaju swego własnego 
w epopei mieć nie może, jedno całkowite życie epoki [...] jak stwórca wyższym on 
być powinien od stworzonych i pojmować ich wszystkich razem, i ich wszystkość 
całą12.

12 Ibidem.
13 Z. K r a s i ń s k i, Listy do Koźmianów, s. 41-42. Chodzi o 30 wierszy na początku Pieśni XII, usu

niętych przez Koźmiana.
14 Ibidem, s. 40, list z 10 X 1847 roku; wyróżnienie w tekście - Krasińskiego.

Stefan Czarniecki jako epos powinien więc posiadać zasadnicze cechy tego 
gatunku: kompozycyjną jedność, która ujmuje los pewnego narodu w wybranej 
epoce w sposób całościowy, obiektywny, z pozycji narratora zachowującego epicki 
dystans, ale zarazem całkowicie utożsamiającego się z przedstawianym światem. 
Teorią eposu, która uwzględniała wszystkie te cechy w sposób najbardziej konsek
wentny, a zarazem niesprzeczny z ogólnymi założeniami klasycyzmu, była znana 
Krasińskiemu już od 1838 roku koncepcja wyłożona przez Hegla w Wykładach 
o estetyce. Afirmację rodzimości (swojskości) uznawał Hegel za jeden z naczel
nych warunków powstania epopei właściwej. Z jednolitego obrazu świata wynikać 
miała jedność kompozycyjna eposu. Krasiński w listach do Koźmiana występuje 
jako obrońca tych niesprzecznych z klasycyzmem wartości dwukrotnie. Raz, gdy 
protestuje przeciwko wprowadzaniu do poematu odautorskiej dygresji poświęco
nej jego osobie13, i wcześniej, w tym samym liście z 10 października 1847, gdy cie
szy się z zakończenia utworu oraz postuluje jego dalsze „dociosywanie”. Krasiński 
zapomina tu o zasadach romantycznej formy otwartej i entuzjazmuje się właśnie 
zamknięciem, wypełnieniem klasycznego wzoru epickiej narracji:

I otóż [Czarniecki - A. W.] dokończon i douzupełnion. Lecz jeszcze nie ko
niec, bo dookrąglon i dociosan ostatnimi dłuta uderzeniami być musi, jak każde 
wielkie dzieło sztuki - a takowe ociosywanie, od którego doskonałość piękności 
zależy, czasami wiele czasu wymaga. Czas będzie, a dłuto jest. Więc, drogi Panie, 
bierz je do ręki i uprześliczniaj to, coś już pięknym nam przed oczy 
postawił14.
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Zapominając o zasadach romantycznej kompozycji otwartej, Krasiński wprost 
deklaruje w tych słowach jeszcze i to, że już nie wystarcza mu klasyczne pięk
no, ale oczekuje, by ono przez proces cyzelowania i wygładzania przerodziło się 
w odrębną jakość estetyczną suigeneris: „śliczność" Skąd u Krasińskiego ta „ślicz- 
ność" której nie zna jego własna twórczość przed Przedświtem? Skąd zachwyt 
nad klasyczną jednością kompozycji, z którą poeta nie liczył się jeszcze w Trzech 
myślach Ligenzyl Z tych samych źródeł. Z poszukiwania formy literackiej, która 
odpowiadałaby rozwijanej w latach czterdziestych teorii poetycko-filozoficznej 
o koniecznym pojednaniu sprzeczności bytu. (Skutkiem tej samej przyczyny był 
też podziw Krasińskiego dla malarstwa Ary’ego Scheffera - ucznia Ingres’a!). Od 
Przedświtu dokonuje się w twórczości Krasińskiego okrężny nawrót do estetyki 
klasycznej, zwłaszcza w tej jej postaci, która głosi, iż poezja i sztuka winny przed
stawiać „naturę wybraną” i nie rzeczy same, ale ogólne idee rzeczy. Ten okrężny, 
bo inspirowany idealistyczną filozofią niemiecką (po zapoznaniu się z Heglem) 
ruch stanowi główną podstawę szczerego uznania dla nieromantycznych walo
rów twórczości Koźmiana. A więc:

Nie zrażaj się niczym Panie! Stawiaj i dobudowuj to, co aere perennius. Nie 
myśl, że głosu twego nie pojmą późne potomki. Owszem, tak się zawsze dzie
je, że poezja tylko jednali tylko zachowuje potomkom upłynnione przodków ży
cie. Ona ciągle wieszczy w obie strony, w oba kierunki czasu zwane przeszłością 
i przyszłością [...] tym ona wieczną panią ideału i zbawczynią serc znękanych 
prozą obecności [...] że tym sercom udziela wspomnień i nadziei, że im z jednej 
strony każę patrzeć w twarze naddziadów, z drugiej, w anielskiej postaci, gdzieś, 
kiedyś, później mające się rozwinąć, czy na tym świecie tu, czy w wszechświecie, 
w rajach jakichś15.

15 Ibidem, s. 33-34, list z 9 X 1846 roku.
16 Ibidem, s. 34-35.

I kontynuując te wywody, wśród zadań, jakie ta profetyczna wizja nakłada 
na gatunek epopei, autor Przedświtu dochodzi do idealistycznej wykładni teorii 
decorum, wymagającej od eposu (i w ogóle od natchnionej poezji) oczyszczenia 
ze wszystkiego, co prozaiczne, ułomne, przyziemne, doczesne, przemijające i nie
zdolne do przyszłego zjednoczenia z Bogiem:

Poezja bowiem tym jest świętą i niebieskiej niejako, boskiej powagi rzeczą, 
że na podobieństwo sądów Bożych to tylko zachowuje [...] co istotnie wzniosłym, 
dobrym, prawdziwym [...]. To właśnie stanowi, co zowiem jej pięknością, idea
łem. Brud i kał odrzucon jest - błoto towarzyszące wszelkiej teraźniejszości tu 
nie wala nas. To tylko żyje i zachowanym bywa, co życia godnym, co istotnie do 
okręgów wiecznego żywota z natury swej szlachetnej należy16.

Można tu wyraźnie dostrzec swoiście przemodelowane w duchu profetycz- 
no-romantycznym echo klasycystycznego esencjalizmu, bo jak poeta stwierdza 
w dalszym ciągu tego wywodu, tematem poezji może być tylko to, co z racji swej 
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doskonałości zdolne jest do przejścia ad Esse: „Można o każdej epoce tak zacho
wanej przy życiu przez wielkich wieszczów wyrzec, co jakiś przeor napisał na 
grobie Abelardowi. Praeteriit non periit, transivit ad Esse"17.

17 Ibidem.
18 Mowa o tym już w pierwszym liście z 23 III 1844 roku.
19 Zob. L. Osiński, Wymowa, [w:] idem. Dzieła, t. 4, Warszawa 1862, tu rozdział Geniusz. 

Szczytność, s. 46-67.

Ta problematyka koresponduje w listach do starego klasyka z problematy
ką czasu historycznego oraz szczególnie interesującym obu poetów zjawiskiem 
przemijania epok i form sztuki literackiej. Misją poety epika jest utrwalenie prze
szłości narodowej w zbiorowej świadomości potomków, czego warunkiem jest 
swoiste uwspółcześnienie problematyki historycznej i sylwetek bohaterów i pro
rocze wychylenie tego idealnego obrazu w przyszłość18. Nie antykwaryczna wier
ność epoce, ale ideał dziejów gwarantuje, zdaniem Krasińskiego, ocalenie prze
szłości od zapomnienia. I ta sama zasada formy idealnej, oczyszczonej „z brudu” 
i zachowującej stylistyczną jedność piękna zapewnia wieczną trwałość dziełom 
literackim. W tym nadzieja, że poezja doskonała (klasyczna) przetrwa czyściec 
współczesnego spospolitowania gustów i wcześniej czy później otworzy Stefano
wi Czarnieckiemu drogę do publiczności.

Pojednanie przeciwieństw bytu, będące treścią wszystkich proroctw Krasiń
skiego po roku 1839, na gruncie estetyki reaktualizuje więc klasyczną koncepcję 
piękna idealnego jako zmysłowo postrzegalnego korelatu duchowej doskonało
ści i pełni. Rehabilitacja zmysłowego piękna sztuki starożytnej w praktyce poe
tyckiej i krytycznej Krasińskiego w latach czterdziestych równoznaczna jest też 
z nawrotem do zasad klasycznej kompozycji, pojednania wzniosłości z pięknem, 
a w imię decorum - odrzucenia takich nobilitowanych przez romantyzm katego
rii estetycznych, jak frenezja, groteska czy ironia; odwrót od dysonansów piękna 
i brzydoty, tragiczności i komiczności etc.

Wolno zauważyć, że to swoiste uklasycznienie zarówno poglądów estetycz
nych Krasińskiego, jak i formy jego utworów poetyckich, poczynając od Prześwi
tu, nie stało w sprzeczności z pewnymi skłonnościami poety ujawniającymi się 
już w jego twórczości z lat młodzieńczych: predylekcją do stylu wysokiego, patosu 
i wzniosłości. Tu należałoby może widzieć uzasadnienie nazwania „mistrzem lat 
młodych" Koźmiana, który w odach napoleońskich dał literaturze polskiej świet
ny i - jak na sytuację naszej literatury w tym okresie - nowoczesny wzór stylu 
wysokiego. Prywatnych lekcji literatury udzielał też Zygmuntowi w latach jego 
wczesnej młodości przyjaciel Koźmiana i domu Krasińskich Ludwik Osiński, 
rozważający w swoich wykładach uniwersyteckich kategorię „szczytności” i „ge
niuszu"19. Młodego Krasińskiego w czasie pierwszego pobytu w Rzymie drażniły 
ironiczne zgrzyty codzienności: muzyka buffo na grobie Scypiona i sprzedaż ka
pusty na Forum Romanum - na co skarżył się w listach do Henryka Reeve a. Po 
latach, w nowym kontekście myślowym, Krasiński dał na powrót upust swojemu 
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młodzieńczemu zamiłowaniu do górności i decorum. A w swojej wyrozumowanej 
predylekcji do malarstwa i poezji uobecniającej ideał żądał stałego „dookrąglania” 
formy, co sprawiało, że „piękne” w tym procesie traciło surowość i zamieniało się 
w „śliczne". Na tej drodze swoisty mariaż postromantycznego idealizmu z rehabi
litacją klasycznego ideału piękna groził w twórczości łatwym a niezamierzonym 
ześlizgiwaniem się w egzaltowany patos lub, gdzie indziej, rokokową gładkość 
i nadmierną słodycz. I o to potomni niejednokrotnie Krasińskiego oskarżali, bez 
wnikania w skomplikowane przyczyny tej zmiany. Ta sama jednak przyczyna: 
zwrot do formy klasycznej i jej rehabilitacja pod wpływem optymistycznej teo
rii reintegracji pozwoliła poecie szczerze zainteresować się epopeją Koźmiana. 
A także - zapewne - ożywić reminiscencje jego znanych od dzieciństwa utwo
rów, zwłaszcza ód napoleońskich, reprezentujących swą poetyką te właśnie ja
kości estetyczne, które Krasiński preferował, a które w jego świadomości łatwo 
wchodziły w symbiozę z romantyczną koncepcją poezji i poety20.

20 O Koźmianie i innych członkach obozu klasycznego Krasiński pisał z entuzjazmem w młodzień
czym artykule Lettre sur l'état actuel de la littérature polonaise zamieszczonym na łamach ge
newskiej „Bibliothèque Universelle” w roku 1830. Wymieniał tam Koźmiana jako autora „dwóch" 
ód, być może przez pomyłkę lub dlatego, że innych po prostu wówczas nie znał.

21 T. Kostkiewiczowa, Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku, Wrocław 1996, s. 177. Takich 
walorów wymagał od ody np. Euzebiusz Słowacki, o czym autorka wspomina.

22 K. Wojciechowski, Kajetan Kożmian - życie i dzieła, Lwów 1897, s. 75.

2. Reminiscencje klasycystyczne 
w Przedświcie i Psalmach przyszłości

I jest rzeczą bardzo znamienną, że jako katalog tych jakości można by potrakto
wać wyliczenie cech, jakich autorzy poetyk wymagali od gatunku ody:

utrzymania jedności uczucia i podniosłego, ważnego tematu, najwyższego na
tężenia i «wygórowania namiętności», lirycznego uniesienia, wzniosłych myśli, 
czucia i zapału, mocy i wspaniałości stylu patetycznego, bogatego w niezwykłe 
figury i tropy21.

Namacalnym dowodem zwrotu Krasińskiego do klasycyzmu, i to klasycy
zmu w formie praktykowanej przez Koźmiana jako autora ód, są obszerne par
tie Przedświtu nawiązujące formalnie do stosowanego w odach Koźmianowskich 
wzorca wersyfikacyjnego. Jest to zwrotka dziesięciowierszowa, złożona z wersów 
ośmiozgłoskowych, rymowanych w układzie: ababccdeed.

Formy tej używali z upodobaniem poeci francuscy w swych odach: Jan Bap
tysta Rousseau, Lebrun, Voltaire, Pompignan i inni, stamtąd więc niewątpliwie 
przejął tę formę Kożmian, a że użył jej pierwszy w polskim języku, więc już choć
by z tego względu rnusiał wywrzeć utworami swymi pewne wrażenie22.

Dla przykładu, w Koźmianowskiej Odzie na zawieszenie orłów francuskich 
w Lublinie strofa dziesięciowierszowa wygląda tak:
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Drżyjcie, ludy wiarołomne, 
Drżyj, rodzie Ulissa nowy, 
Gdzież są zastępy ogromne, 
Co światu niosły okowy? 
Zaledwie nikczemne zgraje 
Nadchodzą sąsiedzkie kraje, 
Zabrzmiały ich krwawym zgonem 
Brzegi Dunaju i Wisły; 
Co za szalone zamysły 
Chcieć walczyć z Napoleonem!23

23 K. K o ź m i a n, Wybór poezji, wybrał R. Dąbrowski, Kraków 2002, s. 9.
24 Z. K r a s i ń s k i, Dzieła literackie, oprać. P. H c r t z, 1.1, Warszawa 1973, s. 158.

W Przedświcie z łatwością odnajdujemy analogiczny układ wersyfikacyjny; 
można by nawet powiedzieć, że identyczny, gdyby nie większa, bardziej klasycz
na symetria ośmiozgłoskowego wersu u Krasińskiego, podzielonego równo śred
niówką: 4 + 4:

My, zabitej matki dzieci, 
My, co nigdy nie widzieli, 
Jak się matki oko świeci 
1 nad dzieckiem swym anieli; 
My z mogiły naszej rodem, 
Po niej wiecznie krwawym chodem 
Jak upiory stąpać musim! 
Jednak w każdej życia dobie, 
Za tym grobem i w tym grobie, 
Wiarą w niebo - Niebo kusim!24

Podstawowym podobieństwem między odami Koźmianowskimi a interesują
cymi nas utworami Krasińskiego jest wiersz ośmiozgłoskowy. Różnica natomiast 
polega na tym, że u Krasińskiego ośmiozgłoskowiec formowany jest w strofy o nie
równej długości, liczące od kilku do kilkunastu wersów. W tych strofach klasycz
ny układ rymów ody Koźmianowskiej podlega oczywiście licznym modyfikacjom, 
ale przebija nawet w najdłuższych zwrotkach jako ich sui generis wersyfikacyjny 
palimpsest. Zmienna długość strofy i wariantowe układy rymów u Krasińskie
go tłumaczą się jednak klasyczną normą gatunkową ody - dążeniem do uzyska
nia „nieładu lirycznego” odpowiadającego silnym emocjom, pod których wpły
wem znajduje się podmiot. Tego właściwego Koźmianowskiej liryce patetycznej 
ośmiozgłoskowca Krasiński używa w Przedświcie zgodnie z jego zastosowaniem 
przewidzianym w poetyce klasycyzmu: w partiach poświęconych problemom 
o najwyższym, uniwersalnym znaczeniu. W Przedświcie jest to problematyka 
przeszłych i przyszłych losów narodu, przeznaczenia dziejowego określającego 
losy narratora i adresatki monologu, jak również wzniośle ulirycznione opisy 
idealnego pejzażu alpejskiego, ewokujące idee ładu kosmicznego i reprezentują
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ce symbolicznie obecność w świecie Bożej opatrzności. Wizja kosmicznego lądu 
natury wyzwala w umyśle poety ideę Bożego planu obejmującego całość dziejów 
Polski. Tak wzniosły temat wymagał więc stylu wysokiego.

Krasiński, jak wspomniano, nie trzyma się ściśle strofy dziesięciowersowej, 
ale komponuje z właściwych jej układów rymowych większe lub mniejsze stro
fy, co upłynnia monolog, lepiej oddając falowanie emocji i nastrojów podmio
tu. Silne zindywidualizowanie tego podmiotu, tożsamego z autorem, sprzeczne 
z bezosobowym charakterem podmiotu ód klasycystycznych, i rozlewność mo
nologu sprzeczna z widoczną zwłaszcza u Koźmiana programową zwięzłością 
ody zacierają oczywiście ślady ponadprądowych filiacji. Natomiast fakt, że jest to 
u Krasińskiego monolog skierowany do wyraziście uobecnionego w utworach ad
resata, zdecydowanie nawiązuje do stylu ody, gdyż automatycznie narzuca mowie 
podmiotu charakter retoryczny.

Retoryka właściwa poezji klasycznej dominuje zdecydowanie w Psalmie miło
ści i Psalmie żalu - dwóch utworach Krasińskiego, w których związek z Koźmia- 
nowskim modelem ody jest najwyraźniejszy. Poza wersyfikacją decyduje o tym ich 
perswazyjno-polemiczny charakter oraz fakt, że w przeciwieństwie do pozosta
łych Psalmów Krasińskiego te dwa spełniają normy poezji okolicznościowej. Oba 
powstały, jak wiadomo, w intencjach polemiki z określonymi dziełami znanych 
Krasińskiemu autorów - w przypadku Psalmu miłości polemika dotyczyła pracy 
Henryka Kamieńskiego O prawdach żywotnych narodu polskiego, w przypadku 
Psalmu żalu - Słowackiego i jego wiersza Do autora trzech psalmów (Odpowiedź 
na Psalmy przyszłości). Przyjmując rolę polemisty, Krasiński w obu tych utworach 
schodzi z najwyższego piedestału romantycznego proroka (którym jest zwłaszcza 
w Psalmie wiary i Psalmie nadziei) do konwencji poezji okolicznościowej25. Pa
miętajmy zaś, że zgodnie ze starą tradycją poezji politycznej wszystkie ody Koź
miana miały charakter okolicznościowy26.

25 Ścisłemu związkowi pomiędzy tematyką polityczną i okolicznościowym charakterem poezji 
w czasach staropolskich i oświeceniowych poświęcone są m.in. liczne studia Juliusza Nowaka- 
-Dłużewskiego, np. Okolicznościowa poezja polityczna w dawnej Polsce. Charakter tej poezji 
i dzieje badań nad nią, [w:] idem, Studia i szkice, Warszawa 1973.

26 P. Ż b i k o w s k i, Kajetan Koźmian. Poeta i obywatel (1797-1814), Wrocław 1972, s. 98.
27 T. K o s t k i e w i c z o w a, op. cit., s. 185.

Do zadań polemicznych w interesujących nas Psalmach doskonale pasował 
także cechujący odę typ relacji pomiędzy nadawcą a adresatem monologu lirycz
nego. Jak zauważa Teresa Kostkiewiczowa:

Analiza ód okolicznościowych pokazuje, iż była to sytuacja całkowitej nad
rzędności nadawcy wobec słuchacza. Ów nadawca występował w odzie okolicz
nościowej jako postać przemawiająca w sposób autorytatywny i apodyktyczny, 
dysponująca niejako pełnią wiedzy w określonej dziedzinie oraz upoważniona 
do publicznego głoszenia wynikających stąd poglądów [...]. Założony odbiorca 
ody był natomiast kimś, komu przekazuje się pewną wiedzę, tak aby została ona 
przyjęta i zaakceptowana27.
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Rzut oka na polemiczne i okolicznościowe Psalmy Krasińskiego wystarcza, by 
przekonać się, że sytuacja nadawczo-odbiorcza dokładnie tak się w nich przedsta
wia. W tym punkcie, jak i w innych, obie obecne w klasycyzmie koncepcje poety: 
zarówno racjonalistycznego mentora, jak i natchnionego wieszcza {vates) w spo
sób niezauważalny nakładały się na romantyczną koncepcję poety-proroka.

Skojarzenie Psalmów z gatunkiem ody mogło być uwarunkowane w przy
padku Krasińskiego nie tylko związkami osobistymi z Koźmianem czy Osińskim 
i wyniesioną z domu rodzinnego znajomością ich predylekcji estetycznych do 
czystej stylistycznie wzniosłości, które to nastawienie Krasiński jako romantyk 
podzielał. Skojarzenie takie było bowiem szeroko obecne w kulturze i świadomo
ści literackiej całej klasyczno-romantycznej epoki:

[...] autorzy poetyk i traktatów (np. Golański) uznawali psalm za odmianę ody, 
mimo uświadamianej (i wyraźnie dostrzeganej w praktyce twórczej, np. w psal- 
micznych adaptacjach Kniaźnina, włączonych do księgi ód) odmienności 
psalmicznej mowy podniosłej. Leon Borowski twierdził nawet, iż „w pieśniach 
Dawida widzimy najdoskonalszy wzór ody..."28.

2H Ibidem, s. 180.
29 Wszystkie wiersze Kajetana Koźmiana dedykowane Wincentemu i Zygmuntowi Krasińskim opub

likował w oparciu o dziewiętnastowieczne pierwodruki i rękopisy zachowane w Bibliotece PAU 
w Krakowie Zbigniew Sudolski w Aneksie do Listów do Kożmianów, s. 475-485. Wszystkie przy
toczone tu cytaty pochodzą z tego wydania.

Nawiązanie do poetyki klasycyzmu w Przedświcie, a zwłaszcza w dwóch ana
lizowanych tu Psalmach wpłynęło też na losy ich recepcji. U współczesnych zys
kały sobie te utwory wysokie uznanie, ponieważ czytano je na tle bezpośrednio 
poprzedzającej romantyzm i wciąż jeszcze aktywnie kształtującej gusty i oczeki
wania odbiorców poetyki klasycyzmu. W wieku XX, kiedy zmienił się typ kultu
ry i świadomości literackiej odbiorców, poezję polityczną Krasińskiego postrze
gano i oceniano na tle najlepszych wzorców liryki romantycznej, co prowadziło 
oczywiście do wniosku, że późny Krasiński jest poetą słabym. Jednak obserwacja, 
że konwencje romantyczne zlewają się w tej poezji z kontynuacją późnoklasycy- 
stycznego wzorca wzniosłej liryki retorycznej, powinna skłonić nas do weryfikacji 
tego sądu. Przynajmniej Psalmy wymagają nowej interpretacji na tle tego wzorca, 
który - w sposób niezauważony dotychczas przez badaczy - realizują.

3. Video meliora proboque, deteriora sequor
Na marginesie korespondencji na temat Stefana Czarnieckiego wywiązała się też 
wymiana wzajemnie dedykowanych sobie przez obu poetów wierszy29. W pierw
szym utworze z tego cyklu, przesłanym Krasińskiemu w kwietniu 1850 roku, Nie 
chciej przenikłym dociekać wzrokiem..., stary klasyk rozpoczyna formułowanie 
swoich poglądów, które kieruje do adresata w formie pocieszeń, rad i pouczeń. 
Obejmują tu one łagodną polemikę z jego romantycznym światopoglądem, stoic
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ki komentarz wobec głębokiego rozczarowania, jakim były dla obu pisarzy wyda
rzenia lat 1846-1848 oraz pochwałę wartości życia rodzinnego jako antidotum na 
klęski publiczne. Najważniejsza jest tu niewątpliwie przestroga przed jałowością 
romantycznych nadziei na odkrycie praw rządzących dziejami i rozwikłanie dzię
ki temu zagadek przyszłości:

Nie chciej przenikłym dociekać wzrokiem, 
Co przyszłość brzemienna zrodzi, 
Bóg ją okrywa ciemnym obłokiem 
Wdzierać się do niej nie godzi.

Choćbyś myśl lotną zatopił w niebie 
Z całym rozumu zarzewiem, 
Wyczerpasz umysł, duszę i siebie 
I wyrzec musisz - nic nie wiem.

Przeciwko poznawczemu maksymalizmowi poetyckiej filozofii Krasińskiego 
Koźmian przywołuje tu tradycyjną mądrość, że nie godzi się śledzić tajemnic Bo
żych, z którą w tym przypadku zgadza się jego oświeceniowa filozofia zdrowego 
rozsądku. Ani ta tradycyjna nauka, ani stanowisko osiemnastowiecznych klasy
ków, którym niewiedzę człowieka o przyszłości zdarzało się interpretować jako 
szczególną łaskę Stwórcy wobec stworzenia (jak tego dowodził np. Aleksander 
Pope w Wierszu o człowieku) - nie mogły oczywiście przemówić do autora Psal
mów przyszłości.

Drugi punkt nauk Koźmiana odnosił się do bieżącej sytuacji politycznej. Klę
ski i rozczarowania współczesne nie załamią Polaków, pamiętających jeszcze 
cięższe doświadczenia z przeszłości: „Jużeśmy przeszli przez srogie kary, / Cóż 
nas zatrwoży, zadziwi? / Na te huczące ogniem pieczary / Niechaj truchleją szczę
śliwi”. Te słowa zrobiły duże wrażenie na Krasińskim, który uznał, że „tkwi w nich 
niebotyczny hart”30. W stoicyzm i poczucie moralnej wyższości nad dzisiejszymi 
triumfatorami Koźmian radzi się Zygmuntowi uzbroić tym bardziej, że jako poeta 
oceniany w superlatywach: „ognisty wieszcz” i „światło sarmackiej ziemi” ma on 
do spełniania wielką misję wśród współczesnych:

30 W liście z 29 IV 1850 roku, Z. Krasiński, Listy do Koźmianów, s. 46.

Ty jesteś światłem sarmackiej ziemi,
Jak słońce z gór ciągnij rosy 
I już mdlejące ożywiaj niemi 
Rośliny, kwiaty i kłosy

Zwracaj na bagna palące żary, 
Gdzie sprosne gady jad piją 
Bo z nich wschodzące ciemne mgły pary, 
Blask dzienny mrokiem zakryją.
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Moralistyczne zadanie, jakie przed poezją autora Irydiona stawiał tu Koźmian, 
bynajmniej nie było Krasińskiemu obojętne. Już od 1847 roku miał on bowiem 
w rękopisie Resurrecturis, poemat artykułujący moralny i polityczny program 
dostosowany do aktualnej sytuacji i adresowany szczególnie - jak podkreślają 
komentatorzy - do czytelnika krajowego31. Resurrecturis - jakby w odpowiedzi 
na to wierszowane wezwanie Kajetana Koźmiana - poeta wydał w roku 1851 
w Poznaniu, staraniem innego z członków rodu Koźmianów, Stanisława Egberta.

31 P. H e r t z, Noty i uwagi, [w:] Z. Krasiński, Dzieła literackie, t. 3, s. 382-383.
32 Życiowa autokreacja poety dostrzegana jest przez Koźmiana, który w liście do Franciszka Węży

ka z 20 I 1846 roku poświęca Krasińskiemu dłuższą charakterystykę: „Znam ja tego prawdziwego 
geniusza wielkie zalety. Oceniam wartość, czucia uwielbiam, umysł i naukę podziwiam; przecież 
ten geniusz tak uczony, który się doskonale zna na piękności, widzi ją, wynajduje w obcych pis
mach i unosi się nad nią, czyliż nie zasługuje często na zarzut: video meliora, proboque, deteriora 
sequor (Ovid, Metam. 6 20-21). Może to jest skutek dysharmonii między mdłym ciałem a silną 
duszą, między umysłem a sercem; może kiedy piszę słabe ciało gorączka w nim pali a natężenie 
nerwy rozstraja, kiedy w poezji trzeba czerstwego ducha i zapału umysłu, a nie gorączki krwi, 
która ten umysł osłabia” (Korespondencja literacka Kajetana Koźmiana z Franciszkiem Węży
kiem (1845-1856), oprać. S. Tomkowie z, Kraków 1913, s. 29-30).

Ale sędziwy klasyk w dalszym ciągu cytowanego wiersza uzupełniał te we
zwania antyromantycznymi przestrogami przed „złudzeniami serc” „obłędem" 
i ściganiem nieuchwytnych mar. Zaś na wsparcie tych przestróg kierował myśl 
Zygmunta ku dawnym zasługom narodowym rodu Krasińskich i wskazywał mu 
na oparcie, jakiego powinien szukać w miłości żony i dzieci. Autor Nie-Boskiej 
komedii odpowiedział na te nauki elegancko, w doskonałym wierszu Do Kaje
tana Koźmiana. Utwór ten, zbyt znany, aby go tu w całości przytaczać, jest nie
wątpliwie odpowiedzią etykietalną. Ale Krasiński oddaje przy tym Koźmianowi 
hołd w sposób niewątpliwie szczery. Przedmiotem tego hołdu jest jednak nie tyle 
mądrość i dorobek poetycki ostatniego reprezentanta „szkoły klasycznej” ile jego 
przynależność do ostatniego pokolenia pamiętającego wolną ojczyznę.

Czemu, mistrzu, masz siwiznę, 
Stokroć młodszą mej młodości? 
Boś za młodu miał ojczyznę 
A ja, tylko proch jej kości [...].

Wiersz skomponowany jest na zasadzie wyliczenia przeciwieństw, jakie oczy
wiście dzielą, a nie łączą, autora i adresata: u ciebie „ojczyzna” - u mnie „grób 
i popioły” u ciebie „żar nadziei” - u mnie „zwątpień rany”, u ciebie „dreszcze 
zmartwychwstania” - u mnie „chmura przesłaniająca Boga” Po jednej stronie 
dzielność, szczęście, życie i nieśmiertelność - po drugiej uwiąd i „nikczemna” 
śmierć za życia. Po jednej stronie klasyczne wartości, autorowi niedostępne
- po drugiej romantyczne antywartości, z którymi autor, składając hołd stare
mu klasykowi, identyfikuje się, w stylu uwznioślającym własny (pokoleniowy) los 
i związane z nim cierpienia32. Skoro zaś - jak mówi przedostania, słynna strofa
- to „młodość jest rzeźbiarką, co wykuwa żywot cały” - „dzielność” adresata, któ
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rą uwielbia autor wiersza, wygląda nie tyle na jego osobistą zasługę, ile na wyrok 
przeznaczenia, które niezależnie od nas rozdziela kolejnym pokoleniom radość 
i smutek, siłę i słabość, zdrowie i chorobę:

Więc już zwiodłem - gdyś ty dzielny, 
Gdyś żyw jeszcze, mrę nikczemnie - 
I nie będę nieśmiertelny - 
Ach! szczęśliwszyś ty ode mnie!

Przodkowie cieszą się szczęściem bez zasług, następcy cierpią bez własnej 
winy. Stały to motyw w myśleniu Krasińskiego.

Czy więc w takim kontekście nazwanie Koźmiana „mistrzem” może być czymś 
więcej niż czysto konwencjonalnym gestem, wymuszonym przez okoliczności to
warzyskie i szacunek dla starego człowieka, w widoczny sposób zaangażowanego 
emocjonalnie w tę relację? Raczej należałoby stwierdzić, że sytuacja ta należy do 
tych, które ze swej istoty są wieloznaczne. Przy całej odmienności pokoleniowego 
i osobistego doświadczenia Krasiński rzeczywiście w jakiś sposób uznaje Koźmia
na za „mistrza” - starego poetę, którego z pewnością docenia mimo wszelkich 
dzielących ich różnic. Tego poetę, którego już wcześniej, w liście z 9 paździer
nika 1846 roku nazywa mistrzem swoich „lat młodych”, przyznając, że Koźmian 
oddziałał na niego w młodości. Z jednej strony „tylko” w młodości, bo później 
Zygmunt znalazł sobie innych mistrzów i zebrał doświadczenia własne. Z drugiej 
strony przecież młodość „jest rzeźbiarką, co wykuwa żywot cały”..

Wobec całej tej ambiwalencji delikatność osobista Krasińskiego sprawia, że 
w skierowanej do Koźmiana odpowiedzi poetyckiej różnice ideowe i literackie 
pomiędzy autorem i adresatem wiersza zostają zręcznie ukryte poprzez wtopie
nie ich w nadrzędną dla całej struktury myślowej utworu odmienność losu dwu 
generacji Polaków: pokolenia przedrozbiorowego, do którego należy Koźmian, 
i porozbiorowego, do którego należy Krasiński. Tę różnicę przedstawia on tu jako 
obiektywny, niezależny od czyjejkolwiek woli aspekt tego mechanizmu dziejów, 
który w innych miejscach stale określa mianem „przeznaczenia". Jednocześnie po
koleniową odmienność autor wiersza interpretuje konsekwentnie w kategoriach 
znanego paradoksu wartości witalnych: czerstwej i młodzieńczej starości adresa
ta przeciwstawianej przedwcześnie zwarzonej i przeżytej młodości własnej. Kla
syczne „zdrowie” fizyczne i moralne zostaje tu skonfrontowane z romantyczną 
„chorobą wieku”

W wierszowanym rewanżu na ofiarowaną mu perłę, zaczynającym się od słów: 
„Wyniosły wieszczu w męczeńskiej koronie...”, z którym Koźmian pospieszył, nie 
ma nic, co by nas mogło dłużej zatrzymać, poza wdzięcznością i wyraźnym zauro
czeniem otrzymanym hołdem. Stary poeta ulega jego sugestii i przyjmuje płasz
czyznę dyskursu podyktowaną przez Krasińskiego. Rezygnuje z wcześniejszych, 
skądinąd względnie nieśmiałych, pouczeń. Ogranicza się do wyznań własnej sła
bości oraz krzepiących, „braterskich” pocieszeń, które unieważniają akcentowane 
przez Krasińskiego znaczenie różnicy pokoleniowej:
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Ach, krzep się. Duszy niech cię wspiera siła 
Osierocony, nie jesteś sierotą, 
Ostatnie dziecię, co matka powiła, 
Jest starszych braci pieszczotą.

Odsunąwszy w ten sposób za kulisy dialogu ważny początkowo motyw po- 
koleniowo-światopoglądowych różnic, w dwóch ostatnich wierszach adresowa
nych do Krasińskiego Koźmian piszę już wyłącznie o tym, co ich łączy, to znaczy 
o sprawach politycznych.

I w tym zakresie, podobnie jak w dyskusji o poezji, można odnieść wrażenie, 
że stanowiska Koźmiana i Krasińskiego przenikają się wzajemnie, nie tracąc przy 
tym własnej odrębności. O ile jednak dyskusję literacką poetów możemy zrekon
struować głównie na podstawie listów Krasińskiego do Koźmiana, o tyle teraz 
role nadawcy i adresata odwracają się i echa dyskusji politycznych dochodzą do 
nas za pośrednictwem skierowanych do Krasińskiego wierszy Koźmiana. Zwłasz
cza dwa najpóźniejsze z nich: Do Z. Krasińskiego w r. 1851 bawiącego u wód i Do 
Zygmunta Krasińskiego (Nieposłany) - są wyrazem i zwięzłym wykładem przeko
nań sędziwego autora. Czytając te utwory, musimy pamiętać, że romantyzm był 
dla Koźmiana, jako jego najzaciętszego w Polsce przeciwnika, nie tylko herezją 
literacką, ale także zbrodnią polityczną. Mickiewicza - jak wiadomo - potępiał 
zarówno za poezję, której przypisywał bezpośredni wpływ na wybuch powstania 
listopadowego, jak i za postawę osobistą w czasie jego trwania - pozostawanie za 
granicą i uchylenie się od osobistego udziału w walce. W oskarżycielskim liście 
poetyckim Do Stanisława Morawskiego (z 1832 roku) i w Pamiętnikach potępiał 
z oburzeniem nie tylko spisek podchorążych, noc listopadową, nie tylko ideolo
gię Lelewela i radykałów oraz rewolucyjne ekscesy warszawskie z 15 sierpnia 
1831 roku, ale także decyzję pokonanego wojska o emigracji. Oceny te Zygmunt 
Krasiński mógł podzielać co najwyżej w bardzo wąskim zakresie. Potępiał, jak 
wiadomo z listów do Reeve’a, rewolucyjne nurty i akcenty w powstaniu, ale nie 
samą decyzję o podjęciu walki. Tym bardziej nie potępiał decyzji o emigracji. 
W polityce odrzucał, podobnie jak Koźmian, romantyczne hasło zemsty i makia- 
weliczną lekcję polityczną Konrada Wallenroda, kłócił się z Mickiewiczem o To- 
wiańskiego i rewolucję 1848 roku, ale nigdy nie zarzuciłby podziwianemu przez 
siebie autorowi Dziadów małoduszności czy tchórzostwa. Koźmian świadomy 
tych różnic wybierał więc do swoich listów poetyckich te tematy, w których moż
liwe było nawiązanie nici porozumienia z inaczej myślącym adresatem.

W stylu myślenia o współczesności łączyła ich ta sama metoda, którą stoso
wali w odniesieniu do historii: tłumaczenie współczesnych procesów rewolucyj
nych i przemian ustrojowych przez analogię do dziejów Rzymu. Krasińskiemu 
nauczanie domowe i późniejsze studia historyczne dały erudycję klasyczną, którą 
Koźmian uważał za główny klucz do rozumienia literatury i spraw politycznych. 
W wierszach skierowanych do Krasińskiego operuje więc tą samą strategią ana
logii dziejowych, którą dostrzegamy w warstwie stylistycznej Psalmu żalu czy 
w założeniach myślowych reprezentatywnego wiersza Do Elizy z 1852 roku. Róż
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nica polega na tym, że klasyczna erudycja Krasińskiego jest dla niego środkiem 
wykładu romantycznej ideologii wyzwolenia narodowego. U Koźmiana, który 
w omawianych wierszach podejmuje problematykę ustrojową, analogie rzymskie 
mają dowodzić czegoś zupełnie innego. W pierwszym z wymienionych utwo
rów podmiot wyraża myśl, że wartość monarchii, którą uważa za najlepszy mo
del ustrojowy, nie jest stała, ale zależy od osobistych walorów władcy (inna była 
w Rzymie za Nerona, inna, znacznie lepsza, za Trajana). Natomiast rządy ludu 
(demokracja, rewolucja) zawsze i w każdej sytuacji ściągają na społeczeństwo nie
szczęścia. Podobieństwo stylu i sposobu formułowania idei politycznych nie do 
końca szło tu więc w parze z podobieństwem samych idei. W wierszu Do Elizy 
Krasiński ogłasza, że „Polska nie zginie”, pozostawiając to credo bez komentarza 
ściśle politycznego. Koźmian natomiast w swoich wierszach artykułuje przede 
wszystkim racje monarchistyczne („jedno wędzidło na gminu narowy / Rząd 
jednej głowy”), wrogość względem metod rewolucyjnych i brak wiary w lud, co 
w praktyce, w odniesieniu do aktualnej sytuacji Polski, jest uzasadnieniem jego 
konsekwentnej postawy lojalistycznej.

Przykładem podobnej różnicy wśród podobieństw może być bezpośrednia 
krytyka postawy politycznej poety, historyka i polityka francuskiego Alphonsea 
de Lamartinea, bezpośrednio poprzedzającej wybuch Wiosny Ludów we Francji. 
Lamartinea krytykują zarówno Krasiński, jak i Koźmian. Tyle że Krasiński kry
tykuje go w opublikowanym na łamach gazety „Le Correspondant" liście otwar
tym za sposób przedstawienia Polski w jego pracy historycznej Historia żyrondy- 
stów33. Dla Koźmiana natomiast w negatywnej ocenie Lamartinea liczy się przede 
wszystkim to, że swoją publicystyką i wpływem przyczynił się do podkopania 
podstaw monarchii Ludwika Filipa:

33 Zob. Z. Krasiński, Pisma filozoficzne i polityczne, oprać. P. Hertz, Warszawa 1999, s. 121- 
-133, 314.

Lud, co za chytrą radą Lamartyna 
Wygnał i stracił z tronu Antonina, 
Kuglarz poeta z wspólnikami zbrodni 

Sylli są godni.

Koźmian stosunkowo najbliższy poglądom Krasińskiego wydaje się wtedy, 
gdy swoje pryncypialne potępienie kieruje nie w stronę „gminu oślepionego" tyl
ko w stronę intelektualistów, „mędrców” i „wieszczy” jako inspiratorów rewolucji 
ludowej: „Nowa nauka od Boga wyklęta / zmieniła ludzi w drapieżne zwierzęta”. 
Motyw ten powraca też w ostatnim wierszu, określonym w tytule jako „nie po
słany”: „Otruli ludzkość mędrcy i wieszcze / Niszcząc w niej wiary zasoby, / Dziś 
tronom, ludom podają jeszcze / Lekarstwa gorsze choroby". Koźmian z maksy
malną prostotą języka potocznego wyraża tu myśli analogiczne do tych, które 
w znacznie szerszym i bardziej zniuansowanym ujęciu spotykamy u Krasińskiego, 
poczynając od przedstawienia obozu rewolucji w Nie-Boskiej komedii, w którym 
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intelektualiści: „poety, artyści, filozofy...” grają, jak to konstatuje hrabia Henryk 
w rozmowie z Przechrztą, rolę nowej, rewolucyjnej „arystokracji”

Okoliczność, iż wydawca tomu Różnych wierszy Kajetana Koźmiana oznaczy! 
ostatni z omawianego cyklu utworów jako „nie posiany” nie musi być dowodem 
na to, że tenże wiersz do adresata nie dotart Swoistego echa jego inicjalnych wer
sów, które brzmią: „Gubią się ludy, gubią mocarze / Mierząc się wzajemną trwo
gą", można się bowiem dosluchać w następującym fragmencie wiersza Krasińskie
go W twoim ze śmierci ku życiu odrodzie:

[...] - Widziałem ojczyzny
1 ludy, Panie, widziałem wścieklizny
[.··] 
Same pod słońcem widziałem cmentarze! 
Kończą się państwa, kończą się mocarze [...]

Widoczna tu, zapewne nieświadoma kalka z utworu Koźmiana to jeszcze je
den sygnał wskazujący, że Krasiński Koźmiana czytał i że wiele z jego sformuło
wań musiało go interesować i trafiać mu do przekonania. Spotkanie obu pisarzy 
nie było więc przypadkowe. Ponad granicami pokoleń łączyły ich liczne wspólne 
poglądy. Natomiast zasadnicza różnica między nimi nie dotyczyła, wbrew stereo
typom, zwietrzałego już około połowy XIX stulecia sporu o romantyzm i klasy
cyzm. Ważniejsze od podziałów generacyjnych i prądowych było to, że obaj re
prezentowali odmienne typy osobowości. Koźmian był człowiekiem integralnym 
w poglądach i postępowaniu, bezwzględnie przekonanym do własnych racji lite
rackich i politycznych, niezmieniającym się pod wpływem okoliczności, a klęski 
osobiste i publiczne przyjmującym z heroicznym stoicyzmem. Krasiński, prze
ciwnie, słynny jest ze swoich życiowych niekonsekwencji i tę jego cechę Koźmian 
nie tylko dostrzegał, ale wręcz uważał za jego największą wadę: video meliora, 
proboque, deteriora sequor^. Nie chodziło tu jednak li tylko o teoretyczne rozu
mienie właściwych zasad połączone ze słabością charakteru Zygmunta. Zasady 
konserwatywne u Koźmiana ufundowane były na jego staropolskiej prostolinij
ności i rzymskiej cnocie, której wzory dostrzegał wśród ludzi polskiego oświe
cenia. Krasiński był konserwatystą, ale romantycznym, to znaczy takim, który 
przeszedł przez doświadczenie „choroby wieku”, odczuwał i zdawał sobie sprawę 
z możliwości wewnętrznej dezintegracji, a integralność zasad i postępowania rnu
siał sobie narzucać siłą woli.

34 Por. przypis 32.
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