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Amerykański renesans 
i nowy ideał człowieka

Kto zapyta: czym jest ten Ideał, którego wpływ właśnie opisali-
śmy – ten dotknął źródła wszystkich cudów; pozostawmy go, by 
przemierzał głębiny tego problemu.

Ralph Waldo Emerson, Journal, 18391

Historycy literatury amerykańskiej okresowi jej rozwoju przypadające-
mu na lata przed wybuchem wojny secesyjnej w roku 1861 nadają różne 
nazwy, podkreślając odrębność powstających w owym czasie w Stanach 
Zjednoczonych tekstów od wzorców europejskich – i bez wątpienia po-
dążając za postulatami wielu twórców tego okresu, którzy odczuwali 
potrzebę oderwania się od dziedzictwa kulturowego Europy. Dość czę-
sto uciekają od określenia „amerykański romantyzm”, mówią raczej 
o literaturze amerykańskiego „antebellum”, uznając wojnę secesyjną 
za wydarzenie odgraniczające odrębne epoki nie tylko w życiu politycz-
nym i społecznym Stanów Zjednoczonych, ale i w rozwoju kultury tego 
kraju. W roku 1941 ukazała się z kolei praca harvardzkiego badacza, 
Francisa Otto Matthiessena, American Renaissance: Art and Expression 
in the Age of Emerson and Whitman2. Jej autor lata 1850–1855, kiedy 
drukiem ukazują się największe dzieła tego okresu (Moby Dick Herma-
na Melville’a, Szkarłatna litera Nathaniela Hawthorne’a, Walden, czyli 
życie w lesie Henry’ego Davida Th oreau, Źdźbła trawy Walta Whitmana) 
i wciąż aktywny jest Ralph Waldo Emerson (w tym czasie jako autor 
1 R.W. Emerson, Th e Journals and Miscellaneous Notebooks of Ralph Waldo Emerson, red. 
L. Allardt, Cambridge–Massachusetts 1976, t. 12, s. 258.
2 F.O. Matthiessen, American Renaissance: Art and Expression in the Age of Emerson and 
Whitman, New York 1941.
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Przedstawicieli ludzkości, który jednak najważniejsze publikacje miał już 
za sobą), określa mianem „amerykańskiego renesansu”. Matthiessen 
próbuje w ten sposób podkreślić wyjątkowość kulturotwórczych osiąg-
nięć tego pięciolecia, jak i wpływ tego krótkiego momentu w historii 
amerykańskiej literatury na późniejszą kulturę Stanów Zjednoczo-
nych. Za postaci patronujące tym dokonaniom uznaje Emersona jako 
inicjatora wysiłków mających na celu budowanie odrębnej tożsamości 
kulturowej Ameryki oraz Whitmana jako twórcę w najdoskonalszy spo-
sób wcielającego w życie ideały Emersona. Choć tym tropem myślenia 
niejednokrotnie podążali inni badacze (by wspomnieć choćby zasłu-
żonego dla badań nad romantyczną literaturą w Europie i w Stanach 
Zjednoczonych Harolda Blooma3), z czasem pojęcie „amerykańskiego 
renesansu” zostało rozszerzone na cały okres od początku wieku XIX 
(a w każdym razie od wojny z Wielką Brytanią w roku 1812) do roku 
1861, uznany za czas budowania nowej tożsamości amerykańskiej, 
kształtowania wartości, które miały stać się podstawą odrębności kul-
turowej Stanów Zjednoczonych, tworzenia nowych projektów politycz-
nych, społecznych, kulturowych i antropologicznych.

Artykuł ten dotyczy właśnie kilku takich projektów antropologicz-
nych, poszukiwań formuły człowieka idealnego, który sprosta wyma-
ganiom (i w pełni wykorzysta potencjał) Nowego Świata. Szczególnie 
istotny okazał się tu ruch transcendentalistów, złożony z osób bardzo 
różniących się światopoglądowo, które jednak łączyło poczucie ko-
nieczności wytyczenia nowych szlaków rozwoju kulturowego i społecz-
nego Stanów Zjednoczonych. Na uwagę zasługują w tym przypadku 
zwłaszcza czołowi przedstawiciele amerykańskiego transcendentali-
zmu – Ralph Waldo Emerson i Henry David Th oreau. Zanim jednak 
przejdę do tych twórców, chciałbym kilka słów poświęcić postaci, która 
była autorem bodaj pierwszego znaczącego projektu antropologiczno-
-kulturowego tego okresu w literaturze Stanów Zjednoczonych – Jame-
sowi Fenimore Cooperowi. 

Ten pisarz o barwnej biografi i4, który pierwszą powieść napisał pod 
wpływem lektury europejskiej powieści obyczajowej i zakładu z żoną, 

3 Zob. H. Bloom, Introduction, w: Th e American Renaissance, red. H. Bloom (seria Bloom’s 
Period Studies), Philadelphia 2004, s. 1–25. Bloom wprowadzeniu swojego autorstwa do 
tej publikacji nadaje znaczący tytuł Emerson and Whitman: Th e American Sublime.
4 W młodości wydalony został z Uniwersytetu Yale za eksperymenty z prochem strzel-
niczym (a ponoć także za posadzenie małpy w fotelu rektorskim), później służył we fl o-
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że sam byłby w stanie napisać powieść lepszą, swego czasu uznawany 
był za „amerykańskiego Waltera Scotta”, a dziś jego powieści najczęś-
ciej umieszczane są na półkach z literaturą młodzieżową. Najważniej-
sze dzieło w jego dorobku, pięć tomów składających się na zbiór Opo-
wieści Skórzanej Pończochy (Th e Leatherstocking Tales)5, zawiera między 
innymi obraz rodzących się i maszerujących na zachód Stanów Zjed-
noczonych. Fabuła powieści składających się na ten cykl przenosi się 
w wymiarze przestrzennym od pogranicza brytyjskich kolonii i tery-
torium Indian po prerie Środkowego Zachodu, a w perspektywie cza-
sowej od połowy wieku XVIII po pierwsze dekady kolejnego stulecia. 
W poszczególnych powieściach zaprezentowane są bardzo zróżnicowa-
ne wzorce osobowościowe, ale to główny bohater tego zbioru, Nataniel 
Bumppo, znany w kolejnych tomach jako Długa Strzelba, Sokole Oko6 
czy Skórzana Pończocha, odczytywany jest jako nowy „amerykański 
Adam” – ideał człowieka, który jest na tyle daleki od cywilizacji Europy, 
że potrafi  w pełni docenić wyjątkowość nieskażonych dotychczas przez 
białego człowieka ziem amerykańskich – ale jednocześnie na tyle moc-
no zakorzeniony w jej wartościach kulturowych, że mógł zostać zaak-
ceptowany jako pozytywny wzorzec osobowościowy przez ówczesnych 
czytelników. Bumppo funkcjonuje na granicy dwóch światów – jest bia-
ły, ale żyje z Indianami. Jest chrześcijaninem, ale kieruje się etyką i mo-
ralnością rdzennych mieszkańców Ameryki. Wywodzi się z cywilizacji, 
ale występuje przeciwko niej, broniąc odwiecznego porządku, który 
zakłócili biali. Do jednego z najsłynniejszych fragmentów pięcioksię-
gu należy scena z powieści Pionierzy, w której mieszkańcy miasteczka 
Templeton urządzają rzeź stad ptaków przelatujących nad ich osadą, 
a robią to tylko dla samej przyjemności zabijania zwierząt. Bumppo 
cierpliwie znosi salwy wymierzone z broni palnej w niebo, ale gdy 

cie handlowej i amerykańskiej marynarce wojennej, a na starość osiadł w założonym 
przez jego ojca Cooperstown.
5 Powieści te w języku polskim funkcjonują raczej pod tytułem Pięcioksiąg przygód So-
kolego Oka. Istotna zmiana w stosunku do tytułu w języku angielskim wydaje się suge-
rować przeznaczenie książek Coopera dla odbiorcy w określonym wieku i potwierdza 
zmianę statusu pisarza, od autora, którego cenił między innymi Norwid, do twórcy teks-
tów dla młodzieży.
6 Tak we wszystkich wydaniach w języku polskim, choć w oryginale jest to Hawkeye – 
„Jastrzębie Oko”.
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przeciwko gołębiom wytoczona zostaje mała armata, nie może dłużej 
powstrzymywać się przed wyrażeniem swojej opinii.

Oto skutki kolonizacji kraju! Od czterdziestu lat patrzę na ciąg ptaków. Nim po-
wstały te wasze karczowiska, nikt ich nie krzywdził. Lubiłem patrzeć, jak wracają 
do lasu, bo dobry z nich towarzysz. Nikomu nie robią krzywdy i są tak nieszkodli-
we jak jaszczurka. Ale teraz bolesne myśli przychodzą mi do głowy, gdy słyszę ten 
straszny gwizd kul, bo wiem, że chodzi tylko o zabawę dla wiejskiej dzieciarni. Ha, 
trudno! Bóg nie będzie się spokojnie przyglądał tej bezecnej rzezi. Gołębie i inne 
bezbronne istoty doznają Jego sprawiedliwości. (...) Korzystajcie, lecz nie niszczcie. 
Czyż Bóg nie na to stworzył lasy, by zwierzęta i ptaki miały schronienie? (...) Nie 
chcę patrzeć na te bezbronne istotki pokotem leżące na ziemi i żałośnie patrzące na 
mnie, jakby im tylko brakło ludzkiej mowy do skargi7.

Na uwagę zasługują tu zwłaszcza argumenty, jakich używa Bumppo 
próbujący zniechęcić mieszkańców miasteczka do niszczenia lasów – 
odwołuje się do osobowego, chrześcijańskiego Boga i jego sprawiedli-
wości. Sokole Oko nie jest więc postacią, która nie zna cywilizacji – nie 
jest „szlachetnym dzikusem”, na którego cywilizacja nie miała wpły-
wu. Jest kimś więcej – nieskażonym zepsuciem prawdziwym człowie-
kiem nowego świata, znającym realia życia białych osadników (co nie 
oznacza akceptacji ich norm moralnych i praw), ale kierującym się 
zasadami etycznymi Indian; człowiekiem, z którego śmiercią kończy 
się epoka herosów, a którego życie przypada na stopniowe niszczenie 
i utratę Edenu, jakim Ameryka była przed przybyciem białych i jakim 
mogłaby zdaniem Coopera pozostać, gdyby rozwój Stanów Zjedno-
czonych przebiegał w odmienny sposób niż w rzeczywistości. Andrzej 
Kopcewicz i Marta Sienicka w Historii literatury Stanów Zjednoczonych 
w zarysie wskazują na to, że Bumppo to człowiek sprzed upadku: wy-
znawca prawdziwej religii, wrażliwy na zło, żyjący w mistycznej więzi 
z przyrodą, którego cechuje mądrość wynikająca z instynktu, niebędą-
ca wynikiem jego edukacji8. Rozwijające się Stany Zjednoczone byłyby 
zatem właśnie w stanie upadku – zaprzeczeniem Edenu, co starzejący 
się Bumppo obserwuje z narastającym zgorzknieniem.

Ale to tylko jedno z odczytań cyklu Coopera. David Herbert La-
wrence, autor Kochanka lady Chatterley i ważnych tekstów krytyczno-

7 J.F. Cooper, Pionierowie, przeł. T. Evert, Warszawa 1990, s. 161–163.
8 Zob. A.  Kopcewicz, M.  Sienicka, Historia literatury Stanów Zjednoczonych w zarysie. 
Wiek XVII-XIX, Warszawa 1983, s. 175. Autorzy ci zaznaczają też, że właśnie jako czło-
wiek sprzed upadku w żadnej powieści cyklu Bumppo nie jest związany z żadną kobietą.
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literackich, zauważył, że jeśli czytać Opowieści Skórzanej Pończochy nie 
w kolejności chronologicznej opisywanych wydarzeń, ale układając je 
według dat ich publikacji, Ameryka odmładza się, a mit nowego Ede-
nu nie jest dekonstruowany, ale właśnie starannie budowany. Zgodnie 
z tym porządkiem w dwóch ostatnich powieściach Natty Bumppo ma 
około dwudziestu lat, a świat, w którym żyje, jest rajskim ogrodem, 
gdzie biali ludzie szukają swojego miejsca, nie naruszając zasadniczo 
panującego dobrostanu. W eseju poświęconym Opowieściom Skórzanej 
Pończochy powiada Lawrence:

Powieści o Skórzanej Pończosze budują mit nowego związku [między dziedzic-
twem Europy i Ameryką – JC]. I cofają się, od starości do młodości złotego wie-
ku. To jest prawdziwy mit Ameryki. Na początku jest stara – stara, pomarszczona, 
pokryta starą skórą. Ale stopniowo zrzuca tę starą skórę, kierując się ku nowej mło-
dości. To właśnie jest mit Ameryki9.

Kluczem do zrozumienia tego mitu ma być postać głównego bohate-
ra cyklu, młodniejącego w kolejnych tomach i żyjącego w coraz bardziej 
wyraźnej harmonii ze światem natury, z niezmierzonych prerii przeno-
szącego się do rajskiego ogrodu amerykańskiej puszczy, nienaruszonej 
jeszcze przez białych osadników10.

Niezależnie od tego, jaki los spotkał później powieści Coopera i o ja-
kie grzechy literackie go oskarżano11, do niego należy pierwszeństwo, 

9 D.H. Lawrence, Studies in Classic American Literature, New York 1923, s. 120. [Przekład 
mój – JC].
10 To idealistyczne odczytanie Coopera, którego dokonał Lawrence, może budzić pewne 
wątpliwości, choćby z uwagi na fakt, że proponowana przezeń odwrócona chronologia 
zbioru Coopera nie jest dokładna.
11 Właśnie o „grzechach literackich Coopera” pisał swego czasu Mark Twain, który nie 
mógł wybaczyć autorowi Ostatniego Mohikanina zwłaszcza powtarzających się rozwią-
zań fabularnych i po prostu błahości wielu partii jego książek. Z uwagi na wyjątkowy 
charakter ataku, jaki na Coopera przypuścił Twain, warto w tym miejscu przywołać 
dłuższy fragment jego eseju: W jednym tylko „Pogromcy Zwierząt”, na niewielkiej przestrze-
ni dwóch trzecich stronicy, Cooper popełnia przeciwko sztuce pisarskiej 114 wykroczeń na 115 
możliwych. (...) Istnieje dziewiętnaście reguł rządzących sztuką pisarską w dziedzinie prozy 
romantycznej. W „Pogromcy Zwierząt” Cooper pogwałcił z nich osiemnaście. (...) W swoim 
skromnym repertuarze miał sześć czy osiem sprytnych sztuczek, forteli, trików, dla dzikich 
i traperów dla wzajemnego podchodzenia się, i nie było dla niego większej uciechy niż puszczać 
te niewinne chytrości w ruch i przyglądać się, jak to działa. Do najulubieńszych należało, aby 
osobnik w mokasynach stąpał po śladach wroga też ubranego w mokasyny i w ten sposób ukry-
wał swe ślady. Inny rekwizyt często wyciągany przezeń z pudełka to jego złamana gałązka. Tą 
złamaną gałązką szczycił się ponad wszelkie inne efekty i posługiwał się nią najzawzięciej. 
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jeśli chodzi o śmiałe projekty antropologiczne zawarte w amerykań-
skiej literaturze pierwszej połowy XIX wieku. W tym samym roku, 
w którym ukazuje się Pogromca zwierząt, ostatnia według daty wydania 
powieść cyklu Coopera, Ralph Waldo Emerson publikuje pierwszą se-
rię swoich Esejów – tę, która później trafi  w ręce Mickiewicza i będzie 
przez niego często cytowana w czasie wykładów w Collège de France12. 
Jednym z najistotniejszych esejów w tym zbiorze jest Poleganie na sobie 
(Self-Reliance), którego tytuł stał się określeniem istotnego elementu 
amerykańskiego sposobu życia13. W tekście tym podkreśla Emerson 
znaczenie samodzielności w prawidłowym rozwoju każdego człowieka. 
Stwierdza, że właśnie ta samodzielność, prowadząca w swej skrajnej 
postaci do samotności (której jednak nie uznaje Emerson za negatyw-
ną), jest rzeczywistą miarą ludzkiej wielkości:

To mnie obchodzi tylko, co ja mogę robić, a nie to, co myślą ludzie. Ta zasada, twar-
da zarówno w zewnętrznym, jak w intelektualnym życiu, oto cała różnica między 
wielkością i podłością. Jest ona tym przykrzejsza, że zawsze znajdą się ludzie, któ-
rzy będą myśleć, iż lepiej od ciebie wiedzą, co jest twoim obowiązkiem. Łatwo jest 
żyć w świecie w zgodzie z opinią świata; łatwo jest żyć w samotności w zgodzie 
z opinią świata; ale wielkim człowiekiem jest ten, kto wpośród tłumu zachowuje 
z doskonałą słodyczą niezależność samotności14.

W każdej z jego książek prawdziwym wytchnieniem jest rozdział, w którym nikt nie nadep-
nie na suchą gałązkę, aby zaalarmować wszystkich czerwonoskórych i białych w promieniu 
dwustu jardów. Ilekroć któryś z bohaterów Coopera znalazł się w niebezpieczeństwie i abso-
lutna cisza jest warta po cztery dolary za minutę, tyle razy musi nadepnąć na suchą gałązkę. 
Choćby wokół leżało sto rzeczy bardziej zdatnych do nadepnięcia, Coopera nic nie zadowoli. 
Cooper każe mu się zakrzątnąć i wytrzasnąć skądś suchą gałązkę. W gruncie rzeczy cykl o Skó-
rzanej Pończosze powinien się zwać cyklem o Złamanej Gałązce. (...) Jeśli mam być szczery, 
to wydaje mi się, że „Pogromca Zwierząt” jest po prostu literackim odpowiednikiem delirium 
tremens. M.  Twain, Grzechy literackie J.  Fenimore Coopera, przeł. R.  Stiller, „Literatura 
na Świecie” 1976, nr 6, s. 312–317.
12 Na ten temat zob. zwłaszcza prace Marty Skwary: Mickiewicz i Emerson – prelekcje 
paryskie, „Pamiętnik Literacki” 1994, z. 3, s. 104–122; Ralph Waldo Emerson (polskie śla-
dy), w: K. Cieślik, M. Skwara, J. Kazimierski, Znani-nieznani. Studia, Szczecin 1997; Krąg 
transcendentalistów amerykańskich w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Dzieje recepcji, idei 
i powinowactw z wyboru, Szczecin 2004.
13 O wpływie Emersona na kształtowanie się kultury amerykańskiej pisała m.in. A. Bie-
lik-Robson, Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i fi lozofi a, Kraków 2004, s. 11.
14 R.W. Emerson, Poleganie na sobie, w: idem, Eseje, przeł. A. Tretiak, przedmowa A. Gór-
ski, Warszawa 1933, s. 218.
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Do myśli tej wraca Emerson raz po raz w Poleganiu na sobie, ale 
tego rodzaju refl eksje pojawiają się także we wcześniejszych tekstach 
„Sokratesa z Concord”. Już w wykładzie wygłoszonym na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Harvarda w roku 1838, który do historii 
przeszedł jako Divinity School Address15, zaznacza Emerson, że błędem 
jest naśladowanie innych ludzi – nawet jeśli są to jednostki wybitne – 
i szukanie korzyści w relacjach z innymi, zamiast w samorozwoju16. 
W tym samym wykładzie skrajnie negatywnie odnosi się do podążania 
za wszelkiego rodzaju wzorcami.

Pozwólcie, że przede wszystkim zachęcę was do tego, abyście byli samodzielni; aby-
ście odrzucali dobre wzorce, nawet te, które zostały uświęcone przez ludzką wyob-
raźnię; i abyście mieli odwagę wielbić Boga bez pośredników. (...) Naśladownictwo 
nie jest w stanie wykroczyć poza swój wzór. Naśladowca skazuje się na beznadziej-
ną podrzędność. Autor stworzył dzieło, które tkwi potencjalnie w naturze autora, 
czemu zresztą zawdzięcza swą świeżość. Dla naśladowcy naturalne jest co innego; 
toteż przez akt imitacji pozbawia się on własnego piękna, nie mogąc zarazem wy-
razić tego piękna, które naśladuje17.

Naśladowca skazuje się zatem na podrzędność (beznadziejną pod-
rzędność, jak pisze Emerson), bo nigdy nie będzie w stanie wykroczyć 
poza wzór, nie przekroczy poziomu osiągniętego i wyznaczonego przez 
innego człowieka. Tymczasem to, co w życiu rzeczywiście istotne, po-
chodzi z wnętrza człowieka, a więc jeśli mielibyśmy szukać ideału, to 
każdy z nas powinien go szukać przede wszystkim w sobie.

Wierzyć własnej myśli, wierzyć, iż to, co dla kogoś w jego własnym sercu jest praw-
dą, jest także prawdą dla wszystkich – to znaczy: być geniuszem. (...) Człowiek po-
winien się nauczyć odkrywać i śledzić ten słaby blask światła, który błyska poprzez 
jego duszę z wewnątrz, baczniej, niż mocny blask fi rmamentu mędrców i bardów18.

Właśnie przekonanie o potencjale każdej bez wyjątku jednostki 
ludzkiej, o jej nieskończonych możliwościach jest podstawą Emerso-
nowskiej antropologii. Jak zaznacza autor Esejów, to wielki przywilej, 

15 A w polskim wydaniu nosi tytuł: Mowa wygłoszona na Wydziale Teologicznym w Cam-
bridge 15 lipca 1838 roku.
16 Zob. R.W. Emerson, Mowa wygłoszona..., w: idem, Natura. Amerykański uczony, przeł. 
M. Filipczuk, Kraków 2005, s. 72.
17 Ibidem, s. 81-82.
18 R.W. Emerson, Poleganie na sobie, s. 211.
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ale i wielka odpowiedzialność, która wymaga stałej i żmudnej pracy 
nad sobą19, „ciągłego stawania się”:

Tylko życie bieżące ma wartość, nie to, że się żyło. Siła ustaje w chwili spoczynku; 
trwa w momencie przejścia od przeszłości do nowego stanu, w przerzuceniu się łu-
kiem ponad przepaścią, w pędzie ku celowi. Świat nienawidzi tego jednego faktu, 
że dusza się ciągle staje20.

Wymaga też bezwzględnej wierności samemu sobie, niezależnej od 
wszelkich okoliczności: rzucam ojca i matkę, żonę i brata, kiedy mnie woła 
mój geniusz21, powiada Emerson.

Jaka jest nagroda za trud włożony w samodoskonalenie i bezwzględ-
ny nonkonformizm, o którym mówi Emerson? Wiesław Gromczyński, 
autor jedynej wydanej w języku polskim monografi i w całości poświęco-
nej Emersonowi22, odwołując się do innego jego eseju Kręgi, przywołuje 
obraz stale powiększającego się koła jako fi gury nieustannego procesu 
samotworzenia i rozwoju człowieka23. Wpisując obowiązek samorozwo-
ju w koncepcję przemiany społeczeństwa Emersona, której podstawą 
ma być właśnie nowa, doskonała jednostka, wyznacza Gromczyński 
kolejne etapy, zgodnie z którymi miałoby postępować owo dążenie do 
doskonałości. Punktem wyjścia byłoby uzyskanie jedności myśli i czynu, 
któremu towarzyszyć powinna między innymi praca fi zyczna. W dalszej 
kolejności należy dążyć do przywrócenia jedności z naturą i odrzucić 
ograniczające wzorce społeczne i kulturowe. Człowiek winien pozbyć 
się związku z wszystkim, co nie jest nim samym, tak z rzeczami mate-
rialnymi, jak i z innymi ludźmi. Wtedy dopiero następuje „zawieszenie” 
w teraźniejszości – jedyny stan, w którym możliwa jest rzeczywista wol-
ność, aż wreszcie okaże się, że człowiek jest w stanie nadawać sens rze-
czywistości i historii24. Ogólny przebieg tej drogi opisuje Gromczyński 
bez wątpienia poprawnie, choć może trudno wyobrazić sobie Emersona 
wytyczającego odrębne etapy, które w rzeczywistości raczej przeplata 
ze sobą, nierozerwalnie łączy i traktuje jako postulaty, które należy wy-

19 R.W. Emerson, Natura, s. 25.
20 R.W. Emerson, Poleganie na sobie, s. 230.
21 Ibidem, s. 216. Wyraźne nawiązanie do stylu biblijnego jest stałą cechą pisarstwa 
Emersona. 
22 W. Gromczyński, Codzienność i absolut w fi lozofi i Ralpha Waldo Emersona, Łódź 1992.
23 Ibidem, s. 157–159.
24 Powyższy opis rekonstruuję na podstawie: ibidem, s. 135–140.
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pełniać jednocześnie. Pewne wątpliwości może natomiast budzić przed-
stawiony przez badacza punkt dojścia, zgodnie z którym nagrodą za 
trud ma być to, co społeczne, historyczne i wspólnotowe. Wydaje się, 
że autorowi Esejów częściej bliska była jednak inna koncepcja, zgodnie 
z którą Emerson obiecuje raczej indywidualną boskość niż uzyskiwanie 
znaczenia we wspólnocie ludzkiej:

I rzeczywiście żąda ono [prawo wierności sobie – JC] pewnej boskości w tym, 
kto odrzucił pospolite motywy ludzkości i odważył się wierzyć sobie samemu, jako 
kierownikowi pracy. Niech będzie mocne jego serce, wierną jego wola, jasnym jego 
wzrok, aby mógł naprawdę być sobie nauką, społeczeństwem, prawem, aby każdy 
zwykły zamiar miał wobec niego tę samą moc, co żelazna konieczność wobec innych!25

Potwierdzenie tej myśli można znaleźć w wielu tekstach Emersona 
zarówno tworzonych w młodości, jak i w późniejszym okresie jego dzia-
łalności. Także i dziennik pisarza zawiera takie fragmenty, w których 
możliwość zaistnienia prawdziwego, głębokiego związku między ludź-
mi opisuje Emerson wyłącznie w warunkach zachowania i poszanowa-
nia odrębności każdego człowieka. W jednym z wpisów z końca 1842 
roku czytamy:

Skoro każdy człowiek jest odrębnym uniwersum, to jeśli będzie podejmował próby 
łączenia się z innymi będzie bez ustanku odtrącany, zadeptywany, ściśnięty, rozbi-
ty, na wszelkie sposoby pomniejszony. Im bliższy będzie taki związek, tym człowiek 
okaże się mniejszy i tym bardziej godny pożałowania. (...) Idealny związek, oparty 
na prawdziwym indywidualizmie, byłby punktem szczytowym nauk, sztuk użytko-
wych i sztuk pięknych – kulminacją ich kulminacji26.

Henry David Th oreau, młodszy od Emersona o kilkanaście lat, 
uznawany jest za najwybitniejszego transcendentalistę obok „Sokrate-
sa z Concord” – choć sam szybko przestał się uznawać za jego ucznia, 
może nie do końca słusznie. W kształtowaniu własnych koncepcji sto-
sunkowo wcześnie zetknął się z doktryną młodego Emersona (m.in. 
do rocznika Th oreau skierowany był jeden z wykładów Emersona 
w Harvardzie), zapożyczając odeń między innymi myśl o konieczno-
ści samodoskonalenia i dążenia do jak najpełniejszej realizacji swoje-
go potencjału. Podobnie jak Emerson, Th oreau uznał, że warunkiem 

25 R.W. Emerson, Poleganie na sobie, s. 234.
26 R.W. Emerson, Th e Journals and Miscellaneous Notebooks..., red. W.H. Gilman, J.E. Par-
sons, Cambridge–Massachusetts 1970, t. 8, s. 251. [Przekład mój – JC]
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koniecznym realizacji takich założeń jest samotność – a najpełniejszą 
formę samotności odnajduje w naturze. Odtąd natura – zazwyczaj pi-
sana przez autora Waldenu wielką literą – staje się stałym punktem od-
niesienia wszystkich rozważań Th oreau, a życie natury uznaje on za 
idealny rodzaj bytowania, do którego człowiek powinien stopniowo się 
zbliżać, choć może nigdy nie osiągnie pełnej harmonii z naturą. 

Wtedy też natura wdziera się do wszystkich dziedzin działalności 
i refl eksji Th oreau. Obserwacje prawidłowości w niej zachodzących sta-
ją się dla autora Obywatelskiego nieposłuszeństwa punktem wyjścia do 
refl eksji o charakterze bardzo ogólnym. Zaczynając od zjawisk bardzo 
drobnych, potrafi  dojść Th oreau do podstawowych prawd dotyczących 
wszystkich ludzi i całego stworzenia. Przykładów tego rodzaju zabie-
gów jest w jego tekstach wiele, jak choćby fragment z Walden, czyli życie 
w lesie; w którym autor prowadzi dociekania nad naturą lodu, którym 
w zimie skuty jest staw, nad którym postanowił zamieszkać. Są to ob-
serwacje bardzo szczegółowe – Th oreau opisuje barwę lodu oglądanego 
pod różnym kątem i z różnej odległości, zastanawia się nad jego struk-
turą i próbuje dociec, jakiego rodzaju pęcherzyki powietrza najszybciej 
doprowadzą do jego rozpadu na mniejsze części i topnienia. Wreszcie 
stwierdza:

Lód stanowi interesujący temat do rozmyślań. Mówiono mi, że w specjalnych szo-
pach przy stawie Fresh od pięciu lat leży lód, który jest w jak najlepszym stanie. 
Dlaczego tak się dzieje, że woda w wiadrze po krótkim czasie stęchnie, skoro zaś za-
marznie, na zawsze pozostanie świeża? W powszechnym rozumieniu taka właśnie 
różnica istnieje między uczuciami a intelektem27.

Zatem obserwacja koloru lodu w stawie prowadzi ostatecznie Th o-
reau ku refl eksji nad naturą lodu w ogóle, jego trwałej świeżości – i ku 
podobnej prawidłowości zauważanej w przypadku uczuć i intelektu. 
Jeszcze wyraźniej podobny mechanizm myślenia Th oreau widać w jed-
nym z ostatnich fragmentów jego dziennika, który za namową Emer-
sona prowadził przez całe dorosłe życie. Opisuje w nim małe kocięta, 
które na kilka miesięcy przed śmiercią autora pojawiły się w jego domu.

Dwutygodniowy kociak potrafi  już prychać – a miauczy od pierwszych dni, choć 
czasem wykonuje ruch właściwy dla miauczenia nie wydając przy tym żadnego 
dźwięku. (...)

27 H.D. Th oreau, Walden, czyli życie w lesie, przeł. H. Cieplińska, Poznań 1999, s. 307.
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Uszy kociąt początkowo niemal całkowicie schowane są w ich futrze, a po dwóch 
tygodniach wyglądają one jak położone po sobie trójkąty o szerokiej podstawie. Ale 
w tym czasie ich uszami jest dorosła kocica, która przybiega im na pomoc kiedy 
słyszy ich miauczenie, i liże je dopóki nie wrócą do stanu ukontentowania. Jeszcze 
w wieku trzech tygodni kociak chodzi z trudem, pełzając niepewnie na szeroko roz-
stawionych łapach. Ale w tym czasie jego uszy wyraźnie podnoszą się i jego słuch 
się wyostrza.

Trzytygodniowy kociak zaczyna niepewnie chodzić, jakby raczkując, a nawet 
bawić się ze swoją matką, a jeśli przyłożyć do niego własne ucho, można usłyszeć 
jak mruczy. Zadziwiające jest to, że nie odchodzi daleko od ciemnego kąta, w któ-
rym zostawia go kocica, ale instynktownie do niego wraca (zapewne dzięki doty-
kowi) i tylko tam odpoczywa. Jest też bardzo ostrożny i stara się nie zbliżać do 
żadnych krawędzi, a jego pazury są w takich miejscach szeroko rozstawione. W tym 
wieku czasem się myje i przybiera wiele zwyczajów dorosłych kotów. Ze względu na 
nieproporcjonalną wielkość swoich stóp, głowy i łap przypomina nieco lwa.

Dzisiaj widziałem jak drapał się w ucho, chyba po raz pierwszy w życiu; a jed-
nak podniósł tylną łapę i podrapał się tak skutecznie, jak robi to dorosły kot. Musi 
więc dziać się to instynktownie i można powiedzieć, że kiedy ucho swędzi kociaka 
po raz pierwszy Opatrzność przychodzi mu z pomocą i podnosi za niego jego tylną 
łapę. Można powiedzieć, że tę małą istotę w jej dzieciństwie instynkt chroni tak 
doskonale, jak starego człowieka może chronić jego mądrość28.

Mamy też u Th oreau do czynienia z ruchem odwrotnym – nie tyl-
ko obserwacja natury prowadzi go do refl eksji o charakterze bardziej 
ogólnym. Jest ona przywoływana także wtedy, gdy autor Obywatelskie-
go nieposłuszeństwa rozważa zagadnienia zupełnie z nią niezwiązane. 
Tak jest w przypadku wpisu w dzienniku z grudnia 1860 roku, któ-
ry rozpoczyna się informacją: Tego wieczoru pierwszy śnieg, cztery czy 
pięć cali, kończy zdaniem: C. mówi, że Walden zamarzł po raz pierwszy 
16 grudnia – a w międzyczasie następuje wywód dotyczący niewolnic-
twa, amerykańskich i kanadyjskich sędziów, którzy zmuszeni przez 
prawo odsyłają zbiegłych niewolników do ich właścicieli, choćby sami 
byli niewolnictwu przeciwni29. Nawet w tym, co polityczne, natu-
ra znajduje swoje miejsce i staje się istotnym punktem odniesienia. 
W Obywatelskim nieposłuszeństwie, w całym dorobku Th oreau najbar-
dziej znanym tekście o tematyce politycznej, opisuje on swój pobyt 
w więzieniu spowodowany odmową płacenia podatków jako niesz-

28 H.D. Th oreau, Th e Journal 1837–1861, red. D. Searls, New York 2009, s. 666. [Przekład 
mój – JC]
29 Ibidem, s. 651–652.
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czególnie wygodną, ale właściwie niewiele znaczącą przerwę w jego 
codziennym funkcjonowaniu i byciu w naturze. Gdy tylko wychodzi 
z więzienia, wraca do czynności, które w rzeczywistości są sensem jego 
istnienia, i zostawia na boku sprawy polityczne:

(...) włożywszy zreperowany but, przyłączyłem się do towarzystwa, które szło na 
jagody. Cała grupa z niecierpliwością czekała na mnie, abym im przewodził. W cią-
gu pół godziny – trzeba bowiem było jeszcze zaprzęgać konia – znalazłem się na 
środku polanki porosłej jagodami, położonej na jednym z naszych najwyższych 
wzgórz, dwie mile od miasteczka. I wtedy państwo zniknęło mi z pola widzenia30. 

Natomiast gdy szuka właściwych obrazów i metafor, za pomocą 
których mógłby opisać swój właściwy stosunek do państwa i wspólne 
zależności, jakie występują między obywatelem a państwem, także od-
wołuje się do prawidłowości obserwowanych w naturze.

Wiem, że kiedy żołądź i kasztan upadną obok siebie, żaden z nich nie leży nieru-
chomo i nie ustępuje miejsca drugiemu, lecz oba zachowują się zgodnie ze swoimi 
własnymi prawami: puszczają pąki, rosną i najpiękniej rozkwitają, aż, być może, 
jeden z nich stłamsi cieniem i zniszczy drugiego. Jeżeli roślina nie może żyć zgodnie 
ze swoją naturą, umiera, i podobnie dzieje się z człowiekiem31.

Ta wszechobecność natury u Th oreau nie dziwi, jeśli przyjrzeć się 
chronologii wydawanych przezeń tekstów, które – o czym nie zawsze 
pamiętamy – w stosunkowo niewielkim stopniu dotyczą zagadnień 
politycznych czy społecznych, dużo częściej zaś są opisem odbytych 
podróży i zapisem refl eksji nad naturą i historią naturalną, którą ten 
transcendentalista zajmował się ze szczególnym upodobaniem. Ten-
dencja ta nasila się z wiekiem i jest widoczna zarówno w tekstach wyda-
nych przez Th oreau drukiem, jak i w jego dzienniku, w którym z czasem 
pojawia się coraz więcej szczegółowych opisów roślin, a nawet rysun-
ków przedstawiających kształty blaszek liści różnych drzew czy wydmy 
rozmaicie kształtowane przez różnej intensywności wiatr.

Zatem idealne życie to obserwacja natury, a miarą sukcesu w ludz-
kim życiu staje się umiejętność jej odtwarzania. Naturę należy podziwiać 
i trzeba jej słuchać, gdyż tylko ona ma moc ocalającą: Gdybyśmy codziennie 
oglądali wschód czy zachód słońca, aby odczuć swe związki z owymi zjawiska-

30 H.D.  Th oreau, Obywatelskie nieposłuszeństwo, przeł. H.  Cieplińska, Poznań 2006, 
s. 50.
31 Ibidem, s. 45.
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mi wszechświata, moglibyśmy dzięki temu na zawsze pozostać przy zdrowych 
zmysłach32. Tak jak natura trzeba regularnie zmieniać „skórę”, ubierać się 
prosto i praktycznie, żyć tak, by była zawsze w zasięgu ręki. Człowiek, 
który w rzeczywistości potrafi  jedynie zaburzać idealny, pełen spokoju 
byt natury (tak w Waldenie opisuje odczucia związane ze świadomością 
obecności miasteczka Concord w pobliżu swojej siedziby: przez cały dzień 
miałem niekiedy wrażenie, że horyzont nęka pewnego rodzaju uczucie swę-
dzenia i choroba, jak gdyby niebawem miało tam dojść do wybuchu czy do 
epidemii szkarlatyny33), powinien żyć w jak najściślejszym z nią związku, 
jeśli w ogóle ma myśleć o sięganiu po doskonałość. Sam Th oreau zatraca 
się w naturze kompletnie, spędzając długie godziny na medytacji zjawisk 
przez innych niezauważanych – ale też płaci za to niemałą cenę. W Wal-
denie niejednokrotnie opisuje, jak zaczyna zamieniać się w dzikusa i bar-
barzyńcę, ulegającego najbardziej podstawowym instynktom.

Gdy o zupełnym zmroku wróciłem przez las do domu z rybami nanizanymi na 
sznurek w jednej ręce, w drugiej zaś wlokąc za sobą drąg, przez ścieżkę przemknął 
ukradkiem świstak. Przeszył mnie osobliwy dreszcz dzikiego zachwytu i ogarnęła 
przemożna pokusa, aby go złapać i pożreć na surowo; nie dlatego, abym był głodny, 
łaknąłem jedynie owego posmaku dzikości. Odkąd zamieszkałem nad stawem, raz 
czy dwa przyłapałem się na tym, że z dziwnym brakiem opanowania oblatuję las 
niczym na wpół zagłodzony pies, w poszukiwaniu jakiejś dziczyzny do pożarcia, 
i nie było kęsa, który okazałby się dla mnie zbyt surowy czy pierwotny34.

Wydaje się, że tą cechą natury, która sprawia, że powinna być ona 
wzorem dla każdego człowieka szukającego doskonałości, jest ostatecz-
nie jej prostota. Na kartach Waldenu, który w pierwszej kolejności jest 
sprawozdaniem z ekonomicznego, nie zaś politycznego czy społeczne-
go eksperymentu przeprowadzonego przez Th oreau na samym sobie, 
postulat życia prostego pojawia się wielokrotnie. Autor Życia bez zasad 
zaznacza, że jeśli budować dom – to spełniający minimalne wymagania, 
jeśli przyrządzać posiłek – to taki, który przede wszystkim nasyci, jeśli 
pracować – to tylko tak długo, by zarobić na najbardziej podstawowe 

32 H.D.  Th oreau, Życie bez zasad, w: idem, Życie bez zasad. Eseje, przeł. H.  Cieplińska, 
Warszawa 1983, s. 250.
33 H.D. Th oreau, Walden..., s. 177.
34 Ibidem, s. 225. Świstak ostatecznie nie wyszedł ze spotkań z Th oreau najlepiej. Zjadł-
szy bez pozwolenia część fasoli uprawianej przez pisarza, ostatecznie sam został prze-
zeń zjedzony. Jak tłumaczy Th oreau – z chęci zemsty i z ciekawości.
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potrzeby, jeśli liczyć – to na palcach rąk, bo one wystarczają w takim za-
kresie, jaki mógłby nam być potrzebny. Prostota, prostota i jeszcze raz 
prostota! – podkreśla. Nie pozostawia jednak złudzeń co do możliwości 
spełnienia takiego ideału. Natura żyje prosto i niewinnie, ale umiejęt-
ność życia w naturze człowiek zatracił już dawno, wraz z porzuceniem 
tego sposobu bytowania, który obecnie określa się jako prymitywny. 

Prostota i nagość ludzkiego życia w wiekach prymitywnych miały dla człowieka 
tę korzyść, że pozwalały mu być gościem Natury. Gdy się wzmocnił jadłem i snem, 
znów ruszał w dalszą drogę. Koczował na tym świecie jak gdyby w namiocie i albo 
przedzierał się przez doliny, albo przemierzał równiny, albo wspinał się na górskie 
szczyty. Tymczasem jednak ludzie stali się narzędziami swoich narzędzi35.

Zapisane na kartach dzieł literackich antropologiczne projekty two-
rzone przez pisarzy amerykańskich pierwszej połowy XIX wieku ukie-
runkowane były na rozmaite wartości uznawane przez nich za najistot-
niejsze i nadawały priorytet takim zagadnieniom społecznym, które 
w ówczesnej refl eksji wysuwały się na pierwszy plan. W samym tylko 
gronie transcendentalistów pojawiali się zarówno tacy twórcy, któ-
rzy za podstawową cechę obywatela Stanów Zjednoczonych uznawali 
duchowość i religijność (jak choćby Amos Bronson Alcott), jak i tacy, 
którzy nie religię, ale związek ze światem natury uznawali za wartość 
najwyższą. Idealny człowiek amerykańskiego transcendentalizmu 
w wymiarze politycznym był zazwyczaj demokratą i zwolennikiem wy-
zwolenia osób czarnoskórych, uznawał wartość zarówno duchowego, 
jak i fi zycznego wymiaru swej egzystencji. Co ciekawe, amerykańscy 
pisarze romantyczni dali też podstawy poszukiwaniom nowego miej-
sca i ideału kobiety w społeczeństwie, a refl eksja na ten temat mogła 
przyjmować formy takie jak teksty Margaret Fuller (z Woman in the Ni-
neteenth Century na czele), ale i powieści tworzone przez Louisę May 
Alcott36, córkę Amosa Bronsona Alcotta. Wreszcie ważnym elementem 
poszukiwań nowego ideału stało się oczekiwanie na prawdziwie ame-
rykańskiego poetę, który znajdzie unikalny sposób wyrażania swoich 
myśli i odkryje poezję oddającą ducha Ameryki. Dla Emersona takim 

35 Ibidem, s. 58.
36 Której Małe kobietki wraz z dalszymi częściami są kolejnym (obok Coopera, ale też 
Washingtona Irvinga) przykładem literatury zepchniętej z czasem na półki dla młod-
szych czytelników.
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poetą stał się Walt Whitman37, który w uznanym obecnie za progra-
mowy wierszu One’s Self I Sing z cyklu Inskrypcje, otwierającym Źdźbła 
trawy w wydaniach od roku 1867, chce głosić wartość demokracji, opie-
wać nie tylko fi zjonomię, ale i fi zjologię ludzką (Nie tylko fi zjonomia, 
nie tylko mózg godne są Muzy,/ kompletny Kształt o wiele bardziej jest 
godny38), opisywać zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Whitman gotów 
jest głosić chwałę każdego zwykłego człowieka – a jest w stanie „opie-
wać” zwykłą osobę, bo tak naprawdę każdy godny jest pieśni, wszyscy 
równi są w tym, jak wiele znaczą, każdy jest kompletnym uniwersum, 
o boskim potencjale. Stąd niekończąca się lista tych, którym Whitman 
postanawia poświęcić uwagę. Będzie to robotnik, cieśla, murarz, szewc, 
drwal, parobek, matka i młoda żona, będą to nikczemni i sprawiedliwi, 
utrzymanka, darmozjad, złodziej i weneryk, tancerz i pijak, nauczyciel 
i żołnierz, skazaniec i prostytutka. Whitman chce być bratem i poetą 
ich wszystkich; każdą z tych osób uznaje za równą sobie, równie boską 
i doskonałą pod każdym względem. W ten sposób przepełniona opty-
mizmem poezja Whitmana staje się zwieńczeniem drogi rozpoczętej 
przez tych pisarzy amerykańskich, których twórcze korzenie tkwią 
jeszcze w europejskim romantyzmie.

American Renaissance and the New Ideal of Man

Th is paper presents chosen aspects of the anthropology of American Renaissance. 
A common goal of human existence indicated by many writers of that period was 
reaching for perfection and striving to become an ideal human being, making use 
of unique opportunities provided by the New World. Th e reference point of the 
desired ideal was diff erent for given authors and in the paper perspectives pre-
sented by three prominent writers are discussed: James Fenimore Cooper, Ralph 
Waldo Emerson and Henry David Th oreau. Th eir ideas formed a basis for the po-
etry of Walt Whitman, named by Emerson the fi rst truly American poet.

37 Choć autor Esejów wcześniej szukał spełnienia tego ideału w gronie samych trans-
cendentalistów, w różnych okresach za pierwszego prawdziwego poetę amerykańskiego 
uznając np. Williama Ellery Channinga czy niemal całkowicie zapomnianego już Char-
lesa Kinga Newcomba.
38 W. Whitman, Opiewam swoje Ja, w: idem, Kim ostatecznie jestem, przeł. K. Boczkowski, 
Warszawa 2003.


