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Oblicza Narcyzy. 
Czy romantyczna poetka jest poetą? 

O Szczęściu poety Narcyzy Żmichowskiej

Jednym ze szczególnie mocno zakotwiczonych w naszej kulturze 
mitów romantyzmu jest mit romantycznego Poety: jednostki wybit-
nej, obdarzonej niezwykłym talentem, z jednej strony, z drugiej zaś – 
ogromnie ważną misją (hiperbolizacje są tu na miejscu). Poeta roman-
tyczny to geniusz i wieszcz. Pojęcie geniusza funkcjonowało w kulturze 
od starożytności, z czasem – jak wskazuje Stefan Treugutt – zyskując 
coraz szersze znaczenie. Wydaje się jednak istotne, że rzymski genius 
był opiekuńczym bóstwem każdego mężczyzny i ta męska artybucja jest 
charakterystyczna dla wszelkich kontekstów, w jakich pojęcie geniusza 
się pierwotnie pojawiało1. W powszechnym nowożytnym rozumieniu 
geniusz to człowiek niezwykły, nie tylko uzdolniony, ale i obdarzony 
natchnieniami. Czy jednak nie jest milczącym i oczywistym założe-
niem, że człowiek ten to zawsze mężczyzna? Rzymianie nie przyznawa-
li kobietom indywidualnych bóstw opiekuńczych, oddając je wszystkie 
zbiorowo pod opiekę Junony. Czy dla romantyków geniuszem mogła 
być kobieta?

Miejsce kobiety w romantycznej wizji świata jest znaczące – uzna-
na za byt bliższy niebu, Bogu, Absolutowi, uwielbiona i podniesiona 
do rangi ideału stała się przewodniczką poetów, źródłem natchnień 
– Muzą. Można jednak uznać, że umieszczenie jej na piedestale jest, 
paradoksalnie, efektem maskulinizacji kultury romantycznej. Kobieta 

1 Zob. S. Treugutt, Geniusz, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza 
i A. Kowalczykowej, Wrocław 1994.
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była ważna jako obiekt, przedmiot uwielbienia męskiego „ja”2. Narzu-
cona jej i pochlebna przecież dla niej funkcja pozwalała na wiele, na-
wet na jej deizację, utrudniała jedno – stanie się podmiotem. Można 
bez wątpienia stwierdzić, że w romantyzmie bycie poetką było bardzo 
trudne, nie tyle (i nie tylko) ze względu na dyskryminację płci pięknej, 
ile na jej adorację narzucającą atrakcyjną, ale w efekcie pertyfi kującą 
pozę3. Inspiratorki – takie jak Delfi na Potocka – wchodząc w rolę Muz, 
bardziej stylizowały się na artystki, niż były nimi w istocie. Bycie Muzą 
zasadniczo uniemożliwiało bycie artystą przez Muzę inspirowanym4.

Oczywiście, romantyczne poetki istnieją – zarówno jako bohaterki 
literatury tego okresu, jak i jako jej autorki. Do grupy pierwszej za-

2 W tradycyjnych androcentrycznych tekstach teoretycznych przedstawiających relację 
między mężczyznami a kobietami przywoływanych przez feministki wyróżnia się tak 
zwany nurt komplementarny reprezentowany przez E. Lévinasa czy T. de Chardin. Moż-
na go uznać za efekt romantycznej koncepcji kobiety jako podpory mężczyzny w jego 
drodze do wyższych celów; zob. J. Bator, Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza. Filo-
zofi czne dylematy feministek „drugiej fali”, Gdańsk 2001, s. 48. Punktem wyjścia dla wie-
lu koncepcji feministycznych jest sprzeciw wobec defi niowania kobiety w kategoriach 
„braku” przez ojców psychoanalizy; zob. ibidem, zwł. s. 161 i n. O postrzeganiu kobiety 
jako lustrzanego odbicia mężczyzny pisze we Własnym pokoju V. Woolf. Problem tego 
rodzaju represji kobiety w kulturze (przez kulturę) podejmują J. Kristeva, H. Cixous 
i L. Irigaray.
3 Adekwatnym określeniem tego zjawiska byłoby określenie „fetyszyzacja kobiety” 
używane przez J. Kristevę w jej koncepcji. Owa fetyszyzacja jest pułapką patriarchatu: 
by przeżyć, kobieta jako transgresywny podmiot rewolucji musi stać się symbolicznym 
mężczyzną, inaczej skazana jest na psychozę i samounicestwienie. Zob. J. Bator, Julia 
Kristeva – kobieta i „symboliczna rewolucja”, „Teksty Drugie” 2000, nr 6 oraz tejże, Femi-
nizm, postmodernizm..., s. 247–252. O fetyszach związanych z wyznaczonym przez kul-
turę androcentryczną miejscem kobiety piszą również inne feministki; jako fetysz po-
strzegana jest także romantyczna idea wiecznej kobiecości (S. de Beauvoir), zob. ibidem, 
s. 133 oraz E. Hyży, Kobieta, ciało, tożsamość. Teorie podmiotu w fi lozofi i feministycznej 
końca XX wieku, Kraków 2003 – na temat feministycznej krytyki dualizmu w fi lozofi i za-
chodniej, z którego wywodzą się inne dualizmy (natura / kultura, kobieta / mężczyzna) 
jako źródła opresji kobiety w kulturze, zob. s. 19–34.
4 G. Szelągowska mówi o przypisanej kobiecie roli medium (inspiratorki i tematu lite-
rackiego zarazem) jako roli biernej i przeciwstawia kobietę-medium kobiecie-kreatorce 
aktywnie tworzącej wartości kultury intelektualnej i artystycznej; zob. Kobieta – medium 
i kreatorka kultury, w: Kobieta i kultura – wśród twórców kultury intelektualnej i artystycz-
nej (wiek XIX–XX), t. 4, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1996. Femi-
nistki podejmują twierdzenie S. de Beauvoir, że podporządkowanie kobiety męskiemu 
wzorcowi w naszej kulturze polega na marginalizacji kobiety, sprowadzeniu jej roli do 
punktu odniesienia, dzięki któremu mężczyzna ustanawia się jako podmiot; zob. J. Ba-
tor, Feminizm, postmodernizm..., zwł. s. 124–136.



Oblicza Narcyzy. Czy romantyczna poetka jest poetą?...

~  169  ~

liczyć można wiele znakomitych kobiecych kreacji romantycznych. 
Poetą [sic!] staje się Maria w Nie-boskiej komedii, poetessą jest nieco 
późniejsza, zainspirowana postacią Deotymy – Norwidowska Zofi a 
w Quidamie. Wymienić należy także Novalisowskie bohaterki z wir-
tuozerią grające na instrumentach strunowych: Zulimę i – zwłaszcza 
– Matyldę czy stworzone przez Słowackiego: wieszczkę – Rozę Wene-
dę i jej siostrę harfi arkę – Lillę. Rzecz charakterystyczna zresztą, że 
postaci te przedstawiane są jako istoty tajemnicze, niepojęte, niejako 
przynależne do innego świata, kontemplowane i opisywane z pełnym 
podziwu dystansem dalekim od utożsamienia z nimi podmiotu teks-
towego. Co warte odnotowania, niemal wszystkie one umierają – ich 
wyjątkowość skazuje je na śmierć. Rola, jaką pełnią w utworach, nie jest 
przy tym oczywista, często ich poetyckość zorientowana jest na kogoś 
innego – na poetę...5 I tak Maria (Żona) Krasińskiego po śmierci sta-
je się źródłem natchnień Orcia, któremu szepce słowa poezji. Dla niej 
różnica między byciem poetą a byciem inspiratorką – Muzą polega wy-
łącznie na utracie cielesnej, fi zycznej formy. Novalisowska Matylda jest 
artystką, a jednocześnie inspiratorką Henryka i to ta jej rola wydaje się 
najważniejsza. Także i ona musi umrzeć, by pociągnąć za sobą ukocha-
nego. Podobnie pojawiająca się w wielu tekstach z późnej twórczości 
Słowackiego postać Umiłowanej. Za życia miewa ona wizje pozwalające 
ją uznać za wieszczkę – jak wizje Dobrawny w Królu-Duchu – po śmierci 
zaś trwa przy boku ukochanego, stając się jego Muzą, co najwyraźniej 
widać w niedokończonym poemacie Poeta i Natchnienie. W tych lite-
rackich kreacjach ujawnia się nieokreśloność statusu romantycznych 
poetek, wyrażająca się niepewnością co do formy gramatycznej nazwy 
tej życiowej roli: bohaterka Nie-boskiej komedii staje się po swej szalonej 
modlitwie o ducha poezji poetą, nie poetką, choć forma żeńska „poet-
ka” wówczas już od dawna funkcjonowała w języku polskim6. Mówi:

5 O roli kobiety (matki i ukochanej) w życiu artystów – adresatki i inspiratorki ich twór-
czości, skazanej na nieobecność i, ostatecznie, na unicestwienie, które staje się źródłem 
natchnienia pisze E. Neyman, zob. A ciało słowem się stało, „Teksty Drugie” 1995, nr 5. 
Autorka mówi o kobiecie jako ofi erze złożonej literaturze i dodaje: Ceną dzieła staje się 
nie dekonstrukcja narcystycznego twórcy, ale ukochanej. Ibidem, s. 64. Ta prawidłowość 
znajduje swoje odzwierciedlenie także w literackich kreacjach ukochanych.
6 S.B. Linde podaje formę „poetka” w znaczeniu „rymopiska” w pierwszym wydaniu 
swego słownika; zob. S.B. Linde, Słownik języka polskiego, Warszawa 1811, t. II, cz. II, 
s. 837–838. Jednak żeński wariant „poety” funkcjonował w języku polskim znacznie 
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Od kiedym cię straciła, zaszła odmiana we mnie –„Panie Boże”, mówiłam i biłam 
się w piersi, i gromnicę przystawiałam do piersi i pokutowałam, „spuść na mnie 
ducha poezji”, i trzeciego dnia z rana stałam się poetą7.

Staje się nim ze względu na Henryka, po to, by – jak sama mówi – zrów-
nać się z nim8.

Można uznać, że przywołane tu – najbardziej oczywiste – przykła-
dy romantycznych poetek wskazują, iż w literaturze romantycznej ko-
bieta mogła być naczyniem poezji, ale pod warunkiem przekroczenia 
własnego „ja”, wyrzeczenia się siebie. Przykład Marii wskazuje, że wy-
rzeczenie to dotyczy także własnej kobiecości bohaterki. Takie prze-
kroczenie siebie kończy się szaleństwem lub śmiercią. Należy przy tym 
mieć na uwadze, że tego rodzaju transgresja nie jest dla romantyków 
doświadczeniem wyłącznie kobiecym; sfera śmierci i sfera szaleństwa 
to rejony poznania romantycznego podmiotu w ogóle, nie tylko pod-
miotu kobiecego9.

wcześniej. Słownik polszczyzny XVI wieku podaje rzeczownik „poetryja” jako określenie 
poetki (dotyczy Safony u Klonowica: „Pòétrya Lesbicka”); zob. Słownik polszczyzny XVI 
wieku, red. M.R. Mayenowa, Warszawa 1998, t. XXVI, s. 131.
7 Zob. Z. Krasiński, Nie-boska komedia, w: Pisma Zygmunta Krasińskiego, wyd. jubileu-
szowe, red. J. Czubek, Kraków–Warszawa 1912, t. III, s. 23.
8 Na temat obrazu kobiety w dziełach poetów romantycznych, także bohaterki Nie-bo-
skiej komedii, zob. J. Ławski, Marie romantyków. Metafi zyczne wizje kobiecości, Mickiewicz 
– Malczewski – Krasiński, Białystok 2003, zwł. cz. V. Badacz zauważa, że samoznisz-
czenie staje się dla Marii warunkiem bycia poetą. Pisze o transgresji, jakiej bohaterka 
dostępuje, przekraczając swą kondycję jako człowiek, nie zauważa natomiast swoistej 
transgresji płci i podaje w wątpliwość metamorfozę Marii w poetę. Natomiast o proble-
mie transgresji płciowej w projekcie Krasińskiego piszą M. Bieńczyk, zob. Oczy Dürera. 
O melancholii romantycznej, Warszawa 2002, rozdz. Oczy Dürera (O Zygmuncie Krasiń-
skim i jego listach) i A. Bagłajewski, Dyptyk epistolografi czny Krasińskiego – spotkania z ko-
bietą, nową tożsamością, pełnią romantycznego „ja”, w: Kobieta w literaturze i kulturze, pod 
red. D. Mazurek, Lublin 2004. Bieńczyk mówi o „egzystencjalnej strategii fetyszyzmu 
płciowego u Krasińskiego”, a eksponowanie przez poetę niewieściego elementu jego na-
tury, doznawanie kobiecej egzystencji, traktuje w kategoriach dążenia do pełni (męskiej 
i kobiecej zarazem), do syntezy (zob. s. 155). Bagłajewski, rekonstruując miejsce miłości 
w wizji przyszłości poety w zawartej w listach, pisze o uduchowieniu materii przez ko-
bietę i o końcowej zamianie ról kobiety i mężczyzny oraz o „nowej” kobiecie i jej poezji, 
która zastąpi dotychczas dominującą poezję męską, s. 90–92.
9 Pojęcie płci kulturowej pozwala na zbliżenie kobiet i różnego rodzaju „innych”, nie 
mieszczących się w normach patriarchatu. J. Bator tak relacjonuje myśl J. Kristevej: To, 
że jedyna dopuszczalna w koncepcji Kristevej defi nicja pozwala określić kobietę jako to, co 
zmarginalizowane w symbolicznym porządku, łączy kobietę z innymi wygnańcami, których 
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W tym artykule interesować mnie będą jednak nie portrety poetek 
stworzone przez genialnych mężczyzn, ale autoportret romantycznej 
poetki. Czy dla siebie samej jest ona poetą czy poetką, na ile jej wizja 
artysty (artystki) zgodna jest z dominującym w romantyzmie wzor-
cem, na czym polega jej wariant autotematyzmu10? Na ile kategorie 
„męskie”/„kobiece” służą określeniu podmiotowości w utworze litera-
ckim i na ile są one kategoriami opozycyjnymi? 

Próbą odpowiedzi na te pytania będzie lektura wczesnego utworu 
poetyckiego Narcyzy Żmichowskiej, docenianej dziś głównie ze względu 
na twórczość prozatorską. Chodzi o poemat Szczęście poety, w którym 
podmiot określający się jako podmiot kobiecy wyraźnie wchodzi w rolę 
poety. Dlatego też utwór ten można traktować jako swoisty metatekst, 
tekst narcystyczny zarazem, bo autotematyczny. Żmichowską przed-
stawia się jako emancypantkę, pisarkę dążącą do otwarcia kobietom 
nowych możliwości zastrzeżonych dotychczas dla mężczyzn, budującą 
świadomie kontinuum kobiece w literaturze11. Z dzisiejszej perspektywy 
jest szczególnie ceniona jako autorka programu samorealizacji, alter-
natywnego wobec męskiej wizji kultury, pisarka wyznaczająca ważny 
model twórczości kobiecej, której doświadczenie – jak pisze Grażyna 
Borkowska – zaprzepaszczone zostało w dużej mierze przez pisarki 
drugiej połowy XIX w., stosujące raczej strategię mimikry12. Co ważne, 
badaczka podkreśla przy tym wielokrotnie, że postawa Żmichowskiej 
wymyka się feministycznym stereotypom. 

symboliczna tożsamość odbiega od normy reprezentowanej przez „prawdziwego mężczyznę”, 
J. Bator, Feminizm, postmodernizm..., s. 249.
10 Jak pisze W. Weintraub, autotematyzm jest wyróżniającym rysem romantycznej lite-
ratury, a – co za tym idzie – poeta staje się wówczas jednym z popularniejszych tematów. 
Weintraub wymienia główne aspekty koncepcji poezji: aspiracje wodzowskie, szczególne 
właściwości poety pozwalające mu widzieć więcej niż zwykli śmiertelnicy, samotność (te 
trzy aspekty widzi badacz w twórczości krajowej polistopadowej), a także wewnętrzne 
rozdarcie, komplikację psychologiczną, nieliczenie się z konwencjami, zwłaszcza w mi-
łości. Zob. W. Weintraub, Poeta, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku.
11 I. Filipiak, Obszary odmienności. Rzecz o Marii Komornickiej, Gdańsk 2006, s. 78. Zob. 
także G. Borkowska, M. Czermińska, U. Philips, Pisarki polskie od średniowiecza do współ-
czesności. Przewodnik, Gdańsk 2000 oraz G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej 
prozie kobiecej, Warszawa 1996.
12 Zob. G. Borkowska, Literatura i „geniusz” kobiecy: wiek XIX, wiek XX, w: Kobieta i kul-
tura..., oraz Strategia mimikry. Literatura kobieca drugiej połowy XIX wieku, w: G. Borkow-
ska, M. Czermińska, U. Philips, Pisarki polskie...
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Jest warte uwagi, że debiut literacki Żmichowskiej jest debiutem 
poetyckim. To, że właśnie dzięki poezji dokonuje się wejście w sferę 
kultury, znajduje swoje uzasadnienie w tekście Szczęścia poety. Jest to 
drugi opublikowany utwór Żmichowskiej, który przyniósł młodej au-
torce niemal natychmiastowe uznanie po ogłoszeniu go w „Pierwiosn-
ku” w 1841. Okoliczności publikacji Szczęścia poety warte są przypo-
mnienia. Wydanie noworocznika „Pierwiosnek”, w którym utwór się 
znalazł, miało stanowić rodzaj antologii Muz – zawarte w nim teks-
ty były bowiem wyłącznie autorstwa kobiet, nazwanych przez Piotra 
Chmielowskiego właśnie „Muzami nadwiślańskimi”13. Badacze trak-
tują go jako tekst ważny, ponieważ faktycznie inicjujący twórczość pi-
sarki i włączający ją w nurt romantyzmu pomickiewiczowskiego silnie 
czerpiącego z tradycji trzech wieszczów. W pracach poświęconych Żmi-
chowskiej jest on więc obowiązkowo wymieniany, ale zasadniczo nie 
poddawany szczegółowej analizie. To, że poemat należy do pierwszych 
prób literackich pisarki, jest niewątpliwie istotne, poprzedza on bo-
wiem i czas działalności Narcyzy w kole Entuzjastek, i doświadczenia 
konspiracji, więzienia, przemian światopoglądowych. Powstał tuż po 
powrocie poetki z Paryża, gdzie zachłysnęła się lekturą romantycznej 
literatury francuskiej – czego dowodzi Krystyna Morzkowska-Tysz-
kowa: utworów George Sand, Lamartine’a, wywodów Lamennais i Le-
roux oraz francuskich tłumaczeń tekstów fi lozofi cznych Schellinga czy 
Fichtego14. Wobec tego, nie tylko ze względu na nawiązania do Mickie-
wicza, można go traktować jako tekst romantyczny, nawet jeśli uzna 
się za Borkowską, że model pisarstwa Żmichowskiej kształtował się 
w opozycji do modelu romantycznego15. Należy bowiem pamiętać, że 
ten ostatni już u swych podstaw (w dziele Mickiewicza) był rozszcze-
piony, wewnętrznie skomplikowany, poddawany pod dyskusję.

13 Zob. P. Chmielowski, Autorki polskie wieku XIX, Warszawa 1885, rozdz. Narcyza Żmi-
chowska. Chmielowski podaje (zmienny) skład autorski poszczególnych wydań nowo-
rocznika, omawia zawartość i okoliczności jego ukazania się oraz jego przyjęcie publika-
cji – krytyki na łamach prasy; zob. też rozdz. Entuzjastki.
14 K. Morzkowska-Tyszkowa, Żmichowska wobec romantyzmu francuskiego, „Pamiętnik 
Literacki” 1934, z. 3/4.
15 Zob. G. Borkowska, Literatura i „geniusz” kobiecy...
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Mieczysława Romankówna pisze: 

„Szczęście poety” więc zawiera program samej autorki jako poetki, wytyczne dla jej 
własnego życia i postępowania, równocześnie charakteryzuje jej stosunek do świata, 
ludzi, sztuki16.

Badaczka wskazuje, jak bardzo temat poety i jego roli w społeczeństwie 
był popularny wśród romantyków krajowych, starających się naśladować 
Mickiewicza. Ich twórczość charakteryzuje hiperbolizacja, przekonanie 
o wyższości artysty połączone z ideami obywatelskimi. Te cechy i ta 
problematyka zauważalne są także i w tym utworze Żmichowskiej, po-
dobnie jak inspiracje autorki twórczością Mickiewicza (szczególnie Odą 
do młodości, Wielką Improwizacją z III części Dziadów i Farysem), które 
były po wielokroć podkreślane17. Jednakże badacze, słusznie stwierdza-
jąc, że obrazowanie w poemacie Żmichowskiej jest ściągnięciem w jeden 
z kilku obrazów Mickiewicza, pomijają przy tym fakt, że pochodzą one 
z różnych okresów twórczości romantyka. Dokonane przez pisarkę poe-
tyckie zestawienie tekstów Mickiewicza jest frapujące – chodzi bowiem 
o utwory powstałe w różnym okresie i reprezentatywne dla odmiennych 
postaw. Wybór taki wskazuje na połączenie przedromantycznych, spo-
łecznikowskich koncepcji, które odżywać będą w krajowej literaturze 
popowstaniowej, szczególnie w pozytywizmie, z ideami w pełni roman-
tycznymi. Warto rozważyć sens tego połączenia nie tylko z perspektywy 
epigoństwa wobec wielkich romantyków, jak czyni to Pańczyk18. Tego 
rodzaju eklektyzm w twórczości Żmichowskiej wpisuje się zapewne 
w tendencje romantycznej poezji krajowej, ale stanowi także świade-
ctwo pewnego wahania ówczesnego poety co do własnej podmiotowo-
ści, wahania, które wyłania się z wersów Szczęścia poety.

16 M. Romankówna, Mickiewicz w życiu i twórczości Narcyzy Żmichowskiej, Łódź 1962, 
cz. II, s. 78.
17 K. Czachowski zalicza utwór Żmichowskiej do „wtórniej fali byronizmu”; zob. Między 
romantyzmem a realizmem, Warszawa 1967, s. 306. Zob. także: J. Dicksteinówna, Prome-
teusz Paraklet. Studia, szkice, głosy, Warszawa 1913, rozdz. Trzy fazy twórczości Narcyzy 
Żmichowskiej, s. 70–87; M. Romankówna, Mickiewicz w życiu...., s. 78–87; H. Pańczyk, 
Twórczość literacka Narcyzy Żmichowskiej (1819–1876), Poznań 1962, s. 17–18; M. Stę-
pień, Narcyza Żmichowska, Warszawa 1968, s. 65–66. 
18 Tak badaczka ocenia ten utwór: Nie zawiera on elementów nowatorskich dla literatury, 
a wyraźny jego epigonizm w stosunku do poetów przedpowstaniowych, zwłaszcza wobec Mi-
ckiewicza, wypowiada się w dodatku w formie niezręcznej, nieudolnej. H. Pańczyk, Twórczość 
literacka..., s. 17.
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Morzkowska-Tyszkowa, pisząc o problematyce twórczości Żmi-
chowskiej, za jej główny temat uznaje temat artysty, za drugi zaś – te-
mat kobiety. Stwierdza: Obok artysty drugą naczelną postacią utworów 
Żmichowskiej jest bohaterka kobieca19. Utwory bliskie Szczęściu poety, 
takie jak Maina i Kościej, Trzy pieśni gęślarza czy pesymistyczna Fanta-
zja (co warto odnotować – bliska tłumaczonej przez Mickiewicza byro-
nowskiej Ciemności), wyrażające przekonanie o misji artysty i zarazem 
zwątpienie w możliwość jej powodzenia, charakteryzują się tym, że 
podmiot ukrywa się w nich pod maską proroka, starca, opuszczonego 
i niezrozumianego wieszcza – w każdym razie pod maską mężczyzny20. 
Tymczasem w Szczęściu poety poprzedzającym najważniejsze kreacje 
kobiece Żmichowskiej kobieta i artysta to jedna postać – jeden pod-
miot poematu; dwa kluczowe dla pisarki tematy łączą się w kreacji pod-
miotu mówiącego.

Co ważne, Żmichowska opublikowała utwór pod pseudonimem Ga-
bryella. Nie był to ani wiersz o charakterze politycznym, który kazał-
by autorce ukrywać się przed cenzorami, baptyzonim ten nie zasłaniał 
także płci poetki, jak w przypadku młodszej o 57 lat Marii Komorni-
ckiej – Piotra Własta. Warto więc zastanowić się, jaki sens miało jego 
zastosowanie. Naturalnie, znaczenie miała tu ogromna popularność 
pseudonimów, szczególnie zaś właśnie baptyzonimów w tym okresie, 
a także ostrożność młodej pisarki, stawiającej dopiero pierwsze kroki 
w życiu literackim i obawiającej się przyjęcia jej tekstów21. Chodzi jed-
nak, jak sądzę, nie tylko o asekurację tego rodzaju.

Borkowska, która wprawdzie Szczęściem poety się nie zajmuje, poda-
je interesującą teorię dotyczącą pseudonimu Narcyzy, odwołując się do 
jej korespondencji, a przede wszystkim do powieści. Traktuje ona mia-

19 K. Morzkowska-Tyszkowa, Żmichowska wobec..., s. 368.
20 Łączy te utwory już w swoim omówieniu twórczości Żmichowskiej P. Chmielowski, 
Autorki polskie..., rozdz. Narcyza Żmichowska, s. 303 i n. Swoją drogą feministycznej in-
terpretacji warto poddać właśnie Mainę i Kościeja.
21 Na temat dziewiętnastowiecznych pseudonimów zob. D. Świerczyńska, Pseudonimy, 
w: Słownik literatury polskiej XIX wieku oraz tejże, Polski pseudonim literacki, Warszawa 
1999. Badaczka sugeruje, że popularność imion w funkcji pseudonimów to reakcja na 
śmierć Mickiewiczowskiego Gustawa dla spraw osobistych i jego odrodzenia jako Kon-
rada. Nowe imię oznacza wolę służby narodowi (tu Świerczyńska wymienia między 
innymi Gabryellę), zob. Polski pseudonim literacki..., s. 125. Wspomina także o sprawie 
niedoszłego procesu o pseudonim Żmichowskiej, która była oburzona posłużeniem się 
jej pseudonimem przez Gabryelę Puzyninę (zob. ibidem, s. 160).
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nowicie wybór pseudonimu jako swoiste wyrzeczenie się autorstwa. 
Dowodzi, że według Żmichowskiej publikacja utworów literackich, któ-
re w sposób nieunikniony – szczególnie, jeśli pisze je kobieta – czerpią 
z intymnych doświadczeń piszącego i bliskich mu osób, stanowi wyda-
nie tych doświadczeń na widok publiczny. Druk dzieła o uczuciu uczu-
cie to zabija22. W tym kontekście wahania pisarki co do ujawnienia swe-
go nazwiska odzwierciedlać mogą jej niechęć do upublicznienia własnej 
biografi i i dowodzić, że akt publikacji jest dla niej mniej istotny od aktu 
tworzenia. Bycie poetą – tu Żmichowska idzie za romantykami – nie 
jest kwestią publikowania, ani nawet kwestią pisania23. To przekonanie 
zawarte jest także w Szczęściu poety.

Co ciekawe, sama Żmichowska pisała o sobie samej w trzeciej oso-
bie: Gabryella Narcyzie dostarczyła znajomości, Gabryella Narcyzie stwo-
rzyła opinię24. Podmiot tego zdania nie utożsamia się ani z Narcyzą, ani 
z Gabryellą, jak gdyby wahając się, z którą z nich się identyfi kować. 
Można przyjrzeć się temu pseudonimowi w kontekście lektury utwo-
ru, pod którym umieściła go autorka. W zasadzie cały poemat Szczęście 
poety skonstruowany jest w sposób ukazujący różne twarze autorskie-
go „ja”, różne jego wcielenia. Zgodzić się wypada z Pańczyk, że cho-
dzi w nim o dowolne metamorfozy, swobodę przerzucania się wyobraźnią 
w czasie i przestrzeni. Należy jednak dodać, że owe metamorfozy mają 
na celu umożliwienie spojrzenia na siebie z pewnej perspektywy. Wo-

22 Zob. G. Borkowska, Cudzoziemki, rozdz. IV. Badaczka pisze o ujawnionym w listach 
Żmichowskiej (także w opowiadaniu Capriccio) krytycznym stosunku pisarki do Mickie-
wicza czy raczej do ignorowania przez wielbicieli wieszcza niechlubnych faktów z jego 
biografi i. Wybór pseudonimu Gabryella Borkowska uznaje za gest wywracający porzą-
dek krytyki feministycznej, jest to bowiem wyrzeczenie się autorstwa, a więc władzy. 
Postawę Żmichowskiej określa badaczka mianem dobrowolnej powściągliwości. Wcześ-
niej o stosunku pisarki do Mickiewicza pisała M. Romankówna, Mickiewicz w życiu..., 
cz. I, zwł. s. 40–61.
23 Pewną przywoływaną przez badaczy, a wysuniętą przez Ł. Rautenstrauchową hipote-
zą, jest nawiązanie w wyborze przez Żmichowską pseudonimu do poetki Gabrielle Sou-
met, co miałoby się wiązać z rzekomym wątkiem homoseksualnym biografi i Narcyzy. 
Zob. G. Borkowska, Cudzoziemki, s. 136.
24 Cytat ten, pochodzący z listu do brata, przytaczają badacze po wielekroć, np.: H. Pań-
czyk, Twórczość literacka..., s. 18; M. Stępień, Narcyza Żmichowska, s. 90. Cel posłużenia się 
pseudonimem jest inny niż w opisanym przez Świerczyńską przypadku podpisania przez 
Żmichowską i Wandę Grabowską artykułu do „Bluszcza” pseudonimem Filipina. Autorka 
Poganki w jednym z listów tłumaczyła wówczas ten zabieg chęcią otrzymania obiektywne-
go sądu o swoim tekście, zob. D. Świerczyńska, Polski pseudonim literacki..., s. 223.
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bec tego pseudonim – imię Gabryella fi gurujące pod utworem, a więc 
stanowiące jego integralną część – byłby jeszcze jednym obliczem Nar-
cyzy, pozwalającym pisarce na stworzenie dystansu do samej siebie, 
wyrażającym postawę poszukiwania. Tę samą funkcję pełnią opisane 
w poemacie „wcielenia” podmiotu.

Podmiot Szczęścia poety konsekwentnie w całym poemacie mówi 
gdym poetą była, co przypomina zacytowaną wcześniej kwestię Marii 
Krasińskiego przez swoisty mariaż męskiego rzeczownika z żeńskim 
czasownikiem25. W tym powracającym po wielokroć w utworze zdaniu 
można się dopatrzeć potwierdzenia sądu Borkowskiej, że kobieta-au-
torka w ujęciu Żmichowskiej (Żmichowska) jest istotą pograniczną, 
sytuującą się na linii oddzielającej świat męski od kobiecego26. Zarów-
no współcześni pisarki, jak i nieco późniejsi komentatorzy jej twórczej 
biografi i postrzegali ją jako męską duszę w kobiecym ciele, jak Wacław 
Szymanowski, czy męską głowę z kobiecym sercem, jak po wielekroć pi-

25 Żmichowska sama posługiwała się formą żeńską „poetka”. Za najbardziej reprezen-
tatywny przykład uznać można „Wstępny obrazek” do Poganki, gdzie znajduje się cha-
rakterystyka Jadwigi-poetki: Obok tych czterech kobiet, ze stale określonymi charakterami, 
wyobraźcie sobie trzy inne jeszcze, które nie były tym, czym ich Pan Bóg stworzył. Jadwiga 
nie była poetką. Augusta nie była artystką. Anna nie była matką. Jednak pewną jestem, że 
nim przyszły na świat, ich przedchrzestne imiona w niebie były: poetka, artystka, matka. 
(...) Niespokojna, natchniona, z entuzjazmem w utrudzenie się przerzucająca, z utrudzenia 
w wątpliwość, a potem znowu jedną chwilą zachwytu, jednym promieniem piękna orzeźwiona, 
a zawsze przez pośpiech i przez zmęczenie swoje ku najwyższości dobrego biegnąca, a zawsze 
w chwilach rozpaczy i szczęścia z niewidzialnym tajemnym Bogiem ideału w piersiach swoich, 
czyż Jadwiga nie była prawdziwą poetką? Oh! ja wam ręczę, że była, tylko nie wszyscy ją od-
gadli, bo to mało mówiąca, kamiennego na zewnątrz ułożenia kobieta, ledwie że czasem, cza-
sem płomiennym jakim spojrzeniem dusza jej szczerze przez oczy mignęła. N. Żmichowska 
(Gabryella), Poganka, w: Wybór powieści, oprac. i wstępem poprzedziła M. Olszaniecka, 
Warszawa 1953, t. I, s. 66–68. O przeciwstawieniu przez Żmichowską poetki-Jadwigi 
i artystki-Augusty pisze M. Woźniakiewicz-Dziadosz, Między buntem a rezygnacją. O po-
wieściach Narcyzy Żmichowskiej, Warszawa 1978, s. 99–100 i 130.
26 G. Borkowska pisze, że atrybutem poety/poetki staje się swoiście rozumiana andro-
gyniczność; zob. Cudzoziemki, s. 141. Bardziej adekwatne wydaje się tu jednak raczej 
określenie „transgresja”, nie „androgyniczność”, ta ostatnia bowiem zakłada obecność 
cech obu płci, podczas gdy Żmichowska dąży do płci przekroczenia. Zob. G. Ritz, Trans-
gresja płciowa jako forma krytyki gender i jako transformacja dyskursu, w: Nowa świadomość 
płci w modernizmie. Studia spod znaku gender w kulturze rosyjskiej i polskiej u schyłku stu-
lecia, red. G. Ritz, Ch. Binswanger, C. Scheide, Kraków 2000. Nie można tu też mówić 
o postulowanej przez Cixous związanej z cielesnością „innej biseksualności”. Zob. J. Ba-
tor, Feminizm, postmodernizm..., zwł. s. 228–229.
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sał o niej Tadeusz Boy-Żeleński27. W plotce projektowano nawet ten jej 
męski umysł na zewnątrz – na rzekomo męski wygląd (strój i fryzurę) 
Żmichowskiej28. Plotka nie była prawdziwa, ale stanowiła potwierdze-
nie powszechnego w XIX w. przekonania, że pisząca kobieta nie może 
być „prawdziwą kobietą”29. Sugestia przekroczenia kobiecości przez 
Żmichowską w jej biografi i tutaj mnie nie zajmuje, chcę natomiast zadać 
pytanie, na ile transgresja taka dokonuje się w tekście Szczęścia Poety30.

Dwuwers rozpoczynający utwór wyraźnie wskazuje na jego meta-
tekstowy charakter:

Ach! być poetą! Czy wiesz dziewczyno,
Co to poetą być znaczy?31

Cały poemat stanowi rozwiniętą odpowiedź na postawione tu – kon-
stytutywne przecież dla romantyzmu – pytanie, Co to poetą być znaczy? 
Podmiot liryczny w pierwszej z trzech dających się wyodrębnić części 
utworu nie określa tu jeszcze siebie w sposób bezpośredni – jego wy-
powiedź ma formę bezosobową. Dzięki tej formie wyjaśnienie nabiera 
charakteru prawdy ogólnej, uniwersalnej defi nicji „bycia poetą”, defi ni-
cji złożonej z bezokoliczników:

To jest mieć wszystkie skarby bogaczy, 
Rządzić cudowną, boską krainą,
Jakiej król żaden nie ma na ziemi,
Którą ze szczęścia, z czystej mądrości,
Z wielkiego czucia, z nieskończoności
Stwarza się siły własnemi.

27 T. Boy-Żeleński pisze o Żmichowskiej: Męski umysł i hart niepokojone szeptem kobiece-
go serca, męska głowa z kobiecym sercem; Ludzie żywi, Warszawa 1956. s. 185, 227. Podob-
nie Wacław Szymanowski – współczesny pisarki mówił o niej: „męska dusza w kobiecym 
ciele”; cyt. za: M. Stępień, Narcyza Żmichowska, s. 63. O typowym w drugiej połowie 
XIX w. odbiorze piszących kobiet jako męskich i w charakterze, i w wyglądzie pisze K. 
Kłosińska, Kobieta autorka, „Teksty Drugie” 1995, nr 3–4.
28 Pisze o tym I. Filipiak; zob. Oblicz odmienności..., s. 302.
29 Zob. K. Kłosińska, Kobieta autorka.
30 G. Ritz pisze o fi gurze transgresji stosowanej przez modernistki mistyfi kujące męskie 
autorstwo; zob. Dyskurs płci w ujęciu porównawczym, w: Krytyka feministyczna, siostra teo-
rii i historii literatury, pod red. G. Borkowskiej i L. Sikorskiej, Warszawa 2000, s. 312–313 
oraz idem, Transgresja płciowa jako forma krytyki gender..., s. 90–110.
31 Tekst Szczęścia poety według wydania Pisma Gabryelli, Warszawa 1861, t. I, s. 1. Dalej 
podaję numer strony w nawiasie.
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Ach, być poetą, to jest być razem 
Wszystkim, co żyje pod niebiem, w niebie (...)

Ach! być poetą, to ducha cudem;
Czas niedościgły ująć w swe szpony (...) (s. 1)

Dopiero w dalszych częściach utworu ta defi nicja skonfrontowana jest 
z bezpośrednim, empirycznym i gradacyjnym – trójstopniowym do-
świadczeniem podmiotu. Wówczas to, co uniwersalne, zostaje skonkre-
tyzowane, można powiedzieć, że bycie poetą realizuje się przez bycie 
poetką, choć słowo „poetka” w utworze nie pada. Męska forma „poeta” 
jest więc określeniem roli wypracowanej przez wielkich romantyków, 
roli, która może zostać wypełniona niekoniecznie wyłącznie przez 
mężczyznę. Potwierdzenie tych słów znajduje się w ostatnich wersach 
pierwszej części utworu: 

Nie być mężczyzną, nie być kobietą,
Prawem, co ludzie mylnie nakreślą, 
Lecz być pojęciem, uczuciem, myślą,
Dziewczyno – to być poetą! (s. 2)

Tak pojęty „poeta” jest swoistym zwierciadłem, w którym odbija się 
„ja” poematu, dopiero w następnej części ujawnione jako „ja” kobiece. 
Podmiot Szczęścia poety nie dywaguje nad tym, czy jako kobieta ma pra-
wo być poetą; jest nim i o tym opowiada. To postawa charakterystyczna 
dla twórczości Żmichowskiej nie tyle negującej zastane normy, ile sta-
rającej się wyznaczać własne drogi. Wymienione tu określenia: poję-
cie, uczucie, myśl to kategorie abstrakcyjne, bycie poetą oznacza bycie 
poza wszelkimi ograniczeniami, w tym także ograniczeniami płci. Nie 
chodzi więc o zajęcie miejsca mężczyzny przez kobietę, ani też o andro-
gyniczność – jak sugeruje Borkowska – ale o to, by Nie być mężczyzną, 
nie być kobietą. Można tu mówić o tego rodzaju transgresji (i zarazem 
– o tego rodzaju utopii), o jakiej pisze German Ritz: Transgresja jest dla 
Ja sposobem wyzwolenia od norm narzuconych przez seksualność, a na po-
ziomie tekstu jest formą utopii32.

32 G. Ritz, Seks, gender i tekst albo granice autonomii literackiej, „Teksty Drugie” 1999, 
z. 1/2, s. 95. Drugą z tendencji, o której pisze badacz, jest przejmowanie przez kobiecy 
podmiot wizerunków męskich.
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Pierwsza strofa utworu wskazuje przede wszystkim na posesyw-
ność poety, który jest posiadaczem i władcą cudownej, boskiej krainy 
oraz na autonomiczną siłę kreacyjną; tytułowe szczęście poety zdaje 
się bowiem polegać na niezależności jego twórczej mocy od czynników 
zewnętrznych. Ową twórczą moc wyrażają czasowniki: rządzić, pa-
nować, kierować według swej woli. Nie należy jednak zapominać, że 
„własne siły” poety, o jakich pisze Żmichowska, pozwalają na stworze-
nie nowych światów z elementów, które należałoby zakwalifi kować do 
Paltońskiej krainy ideału, przedmiotem działania tych sił są bowiem: 
szczęście, czysta mądrość, wielkie czucie, nieskończoność. Poeta two-
rzy więc niejako z materiału zaczerpniętego gdzie indziej, au delà, dzię-
ki swemu wybraństwu ma bowiem dostęp do sfery doskonałości. Żmi-
chowska pisze także: być poetą, to jest być razem/ Wszystkim, co żyje (...) 
Świat wielki przedzierzgnąć w siebie (s. 1). Widać tu wpływ paryskich 
lektur autorki – echa schellingiańskiej koncepcji przyrody i zarazem 
romantycznej teorii powszechnej korespondencji.

Romankówna pisze słusznie o Konradowskich atrybutach podmio-
tu Szczęścia poety, zaznaczając, że różnica polega na tym, że podmiot 
ten nie ubiega się o rząd dusz jak Mickiewiczowski bohater. Jednak 
trudno mówić o poezji jako wyrazie buntu w przypadku poematu Żmi-
chowskiej, tak jak mówić o niej niewątpliwie należy w odniesieniu do 
monologu Konrada. Wymiar rewolucyjny zostaje przez pisarkę odjęty 
przez usunięcie form osobowych deklaracji, przez ukrycie „ja”, które 
ujawni się dopiero w następnej części, projektując swój przyszły smu-
tek, skargi i żale spowodowane niezrozumieniem. 

Zasadniczo można stwierdzić, że inicjalna defi nicja poety odwołu-
je się do jego umiejętności kreacyjnych związanych – paradoksalnie – 
z możliwością przekroczenia własnej tożsamości. Opisane tu poetyckie 
władanie wszechrzeczą wynika bowiem z głębokiej empatii, a nawet 
więcej – z umiejętności identyfi kacji z kropelką rosy, iskierką, głazem. 
Właściwością poety staje się pokonywanie granic przestrzeni i czasu, 
co prowadzi do poznania, pozwala bowiem na objawienie sensu prze-
szłości i na profecję. Poznanie człowieka, podobnie jak wcześniej po-
znanie natury, również dokonuje się przez utożsamienie z przedmio-
tem poznawanym – poeta może W jednej godzinie przywłaszczyć sobie/ 
Długiego życia innych wrażenia (...) (s. 2), stać się kimś innym: męczen-
nikiem, aniołem, rycerzem, kapłanem. Przy tym role te, oczywiście, 
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nie są przypadkowe, wpisują się w paradygmat romantycznego boha-
terstwa33. Wizja epistemologiczna Żmichowskiej jest więc holistyczna 
– opisane i zarazem dokonujące się tu poznanie przez utożsamienie się 
z przedmiotem poznawanym dotyczy wszystkiego, co żyje: od iskierki 
i głazu po człowieka.

Jak już zaznaczyłam, na początku poematu nie ujawnia się bezpo-
średnio jego podmiot, ujawnia się natomiast adresat utworu – dziew-
czyna. Dlaczego do niej właśnie zwraca się pytający? Czy ma ona wie-
dzieć, co znaczy być poetą? To nie ona udziela na to pytanie odpowiedzi, 
jest raczej objaśniana. W jakim celu? Czy aby lepiej zrozumieć „ja” mó-
wiące, czy też może ona sama jest poetką? Pańczyk uważa, że apostrofa 
do dziewczyny to – być może nieświadoma – aluzja do początku Ro-
mantyczności34. Jednakże autoreferencjalny charakter utworu wskazuje 
raczej na nawiązanie do toposu zwrotu do Muzy. Dziewczyna pełni bo-
wiem niewątpliwie jej funkcję. Poeta, stawiając Muzie pytanie o własną 
poezję, określa swoją tożsamość; mówiąc do niej, odbija się w niej jak 
w lustrze. W zasadzie wiele utworów skierowanych do boskich inspira-
torek, córek Mnemozyne, potraktować można jako solilokwium, roz-
mowę poety z samym sobą, z animą, z głębokim „ja”. Ta zwierciadlaność 
w przypadku Szczęścia poety jest tym bardziej frapująca, że, inaczej niż 
u pozostałych romantyków, poeta-podmiot też jest dziewczyną.

To, że „ty” liryczne pełni rolę Muzy, poświadczone zostaje nie tylko 
przez fakt, że jest adresatką przemowy dotyczącej poezji, ale również 
przez jej szczególny status. Można bowiem stwierdzić, że trwa ona przy 
poecie w sposób ciągły, permanentny, skoro „ja” zwraca się do niej: 

Jeśli ci się ujrzeć zdarzy
Łzę w mym oku, smutek w twarzy (...)
Wtenczas ty siostrę pociesz, dziewczyno,
Orzeźwij, pokrzep na sile;
Choć jady złego do serca wpłyną,

33 Zob. J. Kamionkowa, Życie literackie w Polsce w I połowie XIX w. Studia, Warszawa 
1970, rozdz. Rola poety w społeczeństwie i jego literacki wizerunek własny, s. 300.
34 Zob. ibidem, s. 18. P. Chmielowski w Autorkach polskich wieku XIX uznał Szczęście poety 
za swoisty manifest Entuzjastek, a dziewczynę – adresatkę traktuje jako ich przedsta-
wicielkę, co – jako że grupa ta jeszcze w roku powstania utworu nie istniała – łatwo 
podważyć, zob. Autorki polskie..., rozdz. Narcyza Żmichowska, s. 299–301. Dlatego też 
później sam Chmielowski wycofał się z tej interpretacji, o czym pisze Romankówna, 
Mickiewicz w życiu..., s. 77–78.
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Bądź ku dobremu podnietą
Wspomnij jej tylko, że przez trzy chwile 
I ona była poetą. (s. 2–3)

Dziewczyna, która w pierwszej części była nauczana, co znaczy być poe-
tą, teraz przedzierzgnęła się w siostrę, która ma napominać i pocieszać 
poetkę, ma również, co ważniejsze, zgodnie z funkcją córek Mnemozy-
ne, być strażniczką pamięci związanej z poezją i podnietą ku dobremu 
– czyli inspiratorką par excellence. Nie chodzi tu jednak o przeciwsta-
wienie dwu różnych obrazów adresatki, w gruncie rzeczy jej rola się nie 
zmienia, od początku bowiem jest zgodna z toposem Muzy – sama jej 
obecność warunkuje tworzenie poezji35. Trzy chwile szczęścia poety, 
których opis wypełnia pozostałą część utworu, zdają się przynależeć 
do niej. Nie wiadomo jednak, czy są jej opowiedziane przez podmiot, by 
je zapamiętała na przyszłość, czy też może to podmiot-poeta opowiada 
je dzięki inspiracji dziewczyny-Muzy. 

Można stwierdzić, że wprowadzenie kobiecego podmiotu do poe-
matu komplikuje, zaburza stereotypową relację poeta–Muza, i choćby 
właśnie dlatego warto i tej twórczości przyjrzeć się uważniej z punktu 
widzenia romantycznych realizacji toposu Muzy. Pomieszanie, połą-
czenie tożsamości poety i Muzy bowiem w tym przypadku narzuca się 
ze znacznie większą siłą, niż w przypadku podmiotu męskiego. Taka 
konstrukcja podmiotu wydaje się zgodna z ogólną tendencją, o której 
już pisałam, polegającą na tym, że romantyczna poetka dzielić musiała 
funkcję poety i funkcję Muzy: inspiratorki i geniusza, będąc zarazem 
zawsze pomiędzy tymi dwoma rolami, balansując między nimi, nie 
wchodząc w żadną z nich ostatecznie.

Otwierająca utwór defi nicja bycia poetą jest ekstatyczna, wspaniała, 
natomiast inna jest perspektywa „ja” określającego się jako „ja” kobiece 
w drugiej części utworu. Przedstawiony tam los kobiecego podmiotu 
jest smutny, przytłaczający:

Jeśli ci się ujrzeć zdarzy 
Łzę w mym oku, smutek w twarzy,
Jeśli w życia podróży
Mówić ci kiedy będę

35 Zob. J. Brzozowski, Muzy w poezji polskiej: dzieje toposu do przełomu romantycznego, 
Wrocław 1986.
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Że mi się czas już dłuży;
I zmęczona usiądę
Na spoczynek przy drodze,
I żalom puszczę wodze (...) (s. 2)

Nie sposób nie dostrzec pęknięcia, pewnej niespójności między 
tymi dwoma wizjami poety. Niemniej jednak głos „ja” w drugiej części 
zostaje niewysłuchany nie dlatego, że jest to głos kobiecy, ale dlatego, 
że ludzie są głusi na głos prawdy w ogóle. Przepaść dzieli pozbawione 
ograniczeń, przedstawione w pierwszej części bycie poetą, dające po-
czucie wolności od bycia poetką – czyli tutaj poetą skonfrontowanym 
z własnymi ograniczeniami, słabością, odrzuceniem przez odbiorców. 
Tam – szczęście, wszechmoc twórcza i poznawcza, swobodne pokony-
wanie czasu i przestrzeni, posłuch wszystkich elementów natury tu – 
łzy, uwięzienie w czasie ([...] Że mi się czas już dłuży), zależność od złego 
losu, brak zrozumienia u towarzyszy. Świat idealny zostaje zderzony 
z rzeczywistością, marzenie z życiem – to temat wciąż w romantycznej 
literaturze powracający. Jednocześnie ujawnia się tutaj przekonanie 
o misji poety w innych fragmentach zamazane. Przedstawiona w tej 
części sytuacja jest sytuacją próby przeniesienia zdobytego przez poetę 
doświadczenia w świat ludzki, do którego należy kobiece „ja”. Pojawia 
się tu społecznikowski ton, który charakterystyczny był dla wczesnych 
wierszy Mickiewicza, ale podejmując go, Żmichowska mówi wprost, 
jaki jest przekaz natchnienia poetyckiego, czego jako poeta doświad-
czyła. Bo wszak nikt nie usłyszy:

Mojego głosu.
Ani głosu natury, ani stwórcy świata, 
Co woła wiekiem nędzy do przyszłego wieku,
Że dla człowieka w człowieku
Nie stworzył sługę, lecz brata... (s. 2)

W tej idei egalitaryzmu, równości, braterstwa między ludźmi zogni-
skowało się poczucie tożsamości z Bogiem i naturą – głos poetki jest 
zarazem głosem natury i głosem Stwórcy. Przypomnienie bycia poetą 
ma jednoznaczny cel – czynić „ja” liryczne lepszym człowiekiem, umoc-
nić wobec zakusów nikczemności. O ile można mówić – jak chce Morz-
kowska-Tyszkowa – o obecności w utworze zaczerpniętej z poglądów 
francuskich myślicieli koncepcji wizji artysty jako proroka, objawiciela, 
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przewodnika, to w tej właśnie części36. Widać tu już pewne elementy 
rozwinięte w późniejszej twórczości Żmichowskiej. Niemniej jednak 
przekonanie o wybraństwie poety nie wydaje się oczywiste, jest ono 
bowiem napiętnowane zwątpieniem podmiotu w dobro świata i we 
własne siły, a więc także w możliwość odgrywania roli wiodącej. Dlate-
go też nie ma w utworze w ogóle nawiązań do toposu exegi monumen-
tum – problem sławy, unieśmiertelnienia przez dzieło nie pojawia się 
tu bezpośrednio, mowa tylko o niezrozumieniu przez współczesnych. 
Można widzieć tu ujawniające się potem w powieściach przekonanie 
o tym, że artysta jest przeklęty37. Nie powinno też ujść uwagi badacza 
uczenie się przez Żmichowską na pamięć w okresie paryskim Médita-
tions Lamartine’a, które pozostawiło ślad w jej sposobie postrzegania 
poety. Zawarta w Umierającym poecie Lamartine’owska wizja geniusza 
przeciwstawionego nierozumiejącemu go światu wywarła, jak pisze Ja-
nina Kamionkowa, duży wpływ na pojmowanie w romantyzmie pol-
skim roli artysty38.

Część trzecia utworu zawiera opis „trzech chwil” bycia poetą, o któ-
rych mówi liryczne „ja” dziewczynie, a które stanowią, jak już sygnali-
zowałam, konkretyzację defi nicji poety z pierwszej części i wyznaczają 
etapy rozwoju twórczego i stopnie poznania zarazem. Także i tutaj, jak 
w pierwszej części, owo poznanie dokonuje się przez utożsamienie, 
przez wybór wcieleń-luster, w których ogląda siebie Narcyza. Takimi 
zwierciadłami są kolejno: kwiatek, orzeł i kamień. Opisany tu proces po-
znania przez doświadczenia zdobyte w tych poszczególnych awatarach, 
który nakłada się na proces stawania się poetą, ma charakter stopnio-
wego wtajemniczenia. Nie chodzi o wcielenia w znaczeniu dosłownym, 
czyli o popularną skądinąd w romantyzmie teorię metempsychozy, ale 
o wewnętrzną dyspozycję, dyspozycję psychiczną, pozwalającą na na-
wiązanie relacji z wszechświatem. Opisane tu doświadczenie bycia poe-
tą jest w pełni romantyczne w tym sensie, że nie jest rymotwórstwem, 

36 K. Morzkowska-Tyszkowa dowodzi, że Żmichowska odwołuje się szczególnie do Aux 
Artistes P. Leroux – artykułu potępiającego artystów ścigających wyłącznie sławę, zob. 
Żmichowska wobec...
37 Pisze o tym K. Morzkowska-Tyszkowa, Żmichowska wobec...
38 Zob. J. Kamionkowa, Życie literackie..., rozdz. Rola poety w społeczeństwie i jego wize-
runek literacki, s. 277. Na temat postrzegania roli artysty zob. również M. Woźniakie-
wicz-Dziadosz, Między buntem..., rozdz. III W kręgu estetycznych i etycznych koncepcji doby 
romantyzmu.
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układaniem słów, ale umiejętnością szczególnego postrzegania świata, 
zgłębiania jego tajemnicy.

Tak jest, raz pierwszy gdym poetą była,
Dokoła się majowa łąka zieleniła (...)
Ja szczęśliwa, wesoła, 
Biegałam po łące
Zrywałam dokoła
Kwiatki woniejące.
I pytałam ich ciekawie:
Co one mówią do siebie (...) (s. 3)

Kontakt z naturą – zwyczajny, właściwy młodej kobiecie: bieganie po 
łące i zrywanie kwiatów, zmienia się dzięki jej woli, zadanemu przez nią 
pytaniu skierowanemu do kwiatków, które – dotąd traktowane przed-
miotowo – teraz zostają zrównane z pytającym podmiotem. Zauważ-
my, że na początku utworu pytanie (Co to poetą być znaczy?) skierowa-
ne do dziewczyny inicjuje proces samookreślenia poety. Podobnie tutaj 
pytanie (Co one mówią do siebie) jest punktem wyjścia do rozpoznania 
własnej podmiotowości w innym. Kwiatki odpowiadają pytającej, która 
pochylając się nad nimi, dostrzega w nich jak w lustrze siebie. Ich pod-
miotowość potwierdza się tym, że podmiot utworu staje się kwiatkiem:

Pytałam – kwiatki wszystkie w kolei,
W cudowne pieśni zagrały,
I w imię szczęścia, w imię nadziei
Swoją mnie siostrą nazwały.
I byłam kwiatkiem, co na łące rośnie (...) (s. 4)

„Ja” jest siostrą kwiatków, jak jest siostrą dziewczyny-Muzy; można 
wnioskować, że mamy tu do czynienia z tym samym mechanizmem 
samorozpoznania się przez posiestrzenie, że pozwolę sobie tu odwołać 
się do późniejszego i używanego w innym kontekście sformułowania 
Żmichowskiej. Dokonuje się tu swoista transgresja, przekroczenie sie-
bie przez podmiot, który doświadcza tego, co kwiaty: dotyku promie-
ni słonecznych, deszczu, wiatru. Ale to tylko jedno z oblicz Narcyzy. 
Szczęście kwiatka okazuje się dla podmiotu niewystarczające, jest bo-
wiem wyłącznie etapem w jego rozwoju. Daje tylko przebłysk wiedzy, 
bo wietrzyk gwarzy Coś o cudach natury,/ Coś o świata wielkości,/ Coś 
o Bogu, o miłości (s. 4). 
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Doświadczenie małości świata, utożsamienie się „ja” z przyziemną 
perspektywą rośliny okazuje się potrzebne, by zrozumieć ogrom świa-
ta i zapragnąć jego zgłębienia. Stanowi ono punkt wyjścia do drugiej 
„chwili” bycia poetą, której przedstawienie ma charakter niewątpliwie 
najbardziej naśladowniczy wobec Mickiewicza, ale i bliski tendencjom 
ówczesnej poezji krajowej, często sięgającej po metaforę ptaka, by mó-
wić o poecie39:

Lecz potem obszar łąki zbyt mały,
I w duszy inna myśl błyska;
U ramion dwoje skrzydeł wytryska, 
Ja z kwiatka orzeł (...) (s. 4)

Metamorfoza dokonuje się dzięki sile myśli, forma „ja” niejako dosto-
sowuje się do jego stanu wewnętrznego, do jego duchowych potrzeb, 
etapu rozwoju. Lot, zwycięskie starcie ze słońcem i z piorunem pozwa-
lają na przyjęcie dwojakiej perspektywy: z jednej strony – perspektywy 
wyższości wobec ziemi, która Brudna, mała i nikczemna stanowi po-
zostawione daleko w dole dawne mieszkanie budzące litość i wzgardę, 
z drugiej zaś – pozwala poznać to, co pod niebiem nie ma wyrazu, a co po-
zostanie niewypowiedziane. Stosunek poety do porzuconej ziemi jest 
daleki od miłości, wartości braterskich postulowanych w drugiej części. 
Brak nie tylko pragnienia „rządu dusz”, o czym pisze Romankówna, ale 
i zainteresowania losem człowieka w ogóle.

Utożsamienie z orłem, wzlot oznacza utratę poczucia jedności z zie-
mią, prowadzi w efekcie do wyobcowania, którego kolejnym etapem 
jest etap kamienia. Jest to etap ostateczny, zamykający wyznanie pod-
miotu i – w przeciwieństwie do szczęścia poety w byciu kwiatem i or-
łem – nie sytuuje się w czasie przeszłym, ale w teraźniejszości:

Potem raz trzeci zmiana istoty
Czucie i myśl mą odmienia;
Kwiatka rozkosze, orła poloty
Zakułam w łono kamienia. (s. 5)

39 O metaforze lotu ptaka (skowronka – orła, sokoła – słowika) u J.B. Zaleskiego, S. Gosz-
czyńskiego, E. Wasilewskiego, R. Zmorskiego, W. Syrokomli i innych, pisze J. Kamionkowa, 
Życie literackie..., s. 279–284.
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Żmichowska nie tłumaczy, dlaczego zmiana następuje, ale jest ona za-
pewne naturalną konsekwencją osiągnięcia pewnego stopnia pozna-
nia. Ostatnia forma zawiera w sobie doświadczenia zebrane w formach 
wcześniejszych. Wybór kamienia jako wcielenia szczęścia jest wyborem 
świadomym, aktem woli, uwieńczeniem wtajemniczenia. 

Można uznać trzy stopnie bycia poetą za pewien układ dialektyczny 
– od bliskiego ziemi kwiatka „ja” wznosi się ku przestrzeniom, które 
ją od ziemi oddalają, odrywają, wraz z wyborem formy kamienia po-
wraca na ziemię, ale jego stosunek do niej jest inny. Od kwiatowego 
otwarcia, naiwności, oddania, wystawienia się na działanie czynników 
zewnętrznych, przyzwolenia na ich doświadczanie, poeta przechodzi 
do zamknięcia się w sobie. Nie porzuca jednak ziemi ostatecznie, nie 
pozostaje orłem, zachowuje tylko wiedzę orła i przynosi ją ze sobą. 
Podkreśla, że gromy i śniegi nie dotyczą głazu. Ludzie, którzy znik-
nęli z pola widzenia podmiotu na dwóch pierwszych etapach inicjacji 
(kwiatka i orła), pojawiają się tutaj, ale nie – jak w części drugiej – jako 
wymagający ratunku bracia, a jako ci, którym dziewczyna ma nie wie-
rzyć, którzy błędnie osądzają kamień jako nieczuły. Pojawia się również 
„mędrca oko” rodem z Romantyczności bezskutecznie drążące tajemni-
cę kamienia. Wybór formy głazu pozwala ochronić uciechy kwiatka i orła 
wielkość, które nazwane są teraz złudzeniami, dawnymi omamieniami. 
Nie jest to jednak ocena pejoratywna, są one bowiem jednocześnie 
źródłem światła, pilnie strzeżonym skarbem:

Pierś mam zimniejszą od śniegu, 
Tylko, że pierś ta innym ukrywa
Tlejącą iskrę dawnych omamień,
Więc po raz trzeci jestem szczęśliwa,
Jestem szczęśliwa – jak kamień. (s. 6)

Zastanawiające jest, co już zaznaczałam, że trzy etapy wtajemni-
czenia poetyckiego nie odnoszą się właściwie wcale do części drugiej 
utworu, w której mowa o humanitarnych ideach równości i braterstwa, 
świat ludzki jest tu wręcz wykluczony z kręgu doświadczeń poety, któ-
ry mówi o sobie Ja głaz dla innych, a światło sobie. Opowieść o szczęś-
ciu poety jest wyrazem doświadczenia dostępnego tylko samotnemu 
wybrańcowi, którym to doświadczeniem nie chce dzielić się z innymi, 
bo ono przerasta możliwości zrozumienia przez zwykłych ludzi. Jeśli 
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brzmią tu echa Wielkiej Improwizacji, przekonania geniusza o własnej 
wielkości i skazaniu na samotność, to znika element społecznikowski, 
etyczny, który tak wyraźnym śladem zaznaczył się w części drugiej poe-
matu Gabryelli. Zarzucenie idei braterstwa zasygnalizowanych w części 
drugiej poematu to, niewątpliwie, dowód na problemową niespójność 
utworu, z której jednak nie zamierzam czynić Żmichowskiej zarzutu, 
wydaje się ona jednak istotnym wskaźnikiem przełamywania się wahli-
wej jeszcze postawy autorki. Co więcej i co ważniejsze – może być także 
świadectwem wyczerpywania romantycznej koncepcji poety.

Janina Kamionkowa widzi w „trzech chwilach” poety odzwiercied-
lenie nie tylko doświadczeń jednostkowych, ale i skrót rozwoju poezji 
w ogóle:

W ramach trójczłonowej kompozycji utworu zarysowana została parabola rozwoju 
poezji – w przekroju twórczości jednostkowej i w przekroju ewolucji całej poezji jako 
zjawiska – poprzez trzy fazy40.

Dziecięctwo odpowiadałoby nie czasom pierwotnym, jak u Herdera, 
ale etapowi wczesnoromantycznemu, reprezentowanemu przez liryki 
Zaleskiego, młodość – to etap Mickiewiczowskiego indywidualizmu, 
dojrzałość – popowstaniowa poezja narodowa41. Taka interpretacja 
– podjęta przez Mariana Stępienia i Marię Woźniakiewicz-Dziadosz – 
zasadniczo wydaje się przekonująca, jednak pewne wątpliwości budzi 
odczytanie etapu ostatniego – etapu kamienia jako wyznaczenia poecie 
roli strażnika tradycji narodowej, nosiciela narodowej idei42. To prawda, 
że Żmichowska odwołuje się do metaforyki grobów, ognia wewnętrz-
nego, czucia i rozumu, burz północy, jednak, jak już zaznaczałam, brak 
tu podkreślania jakiejkolwiek wspólnoty. Inni, przed którymi podmiot 

40 Ibidem, s. 301.
41 P. Chmielowski w trzech etapach przedstawionych w wierszu dopatruje się aluzji do 
etapów życia autorki: dzieciństwa (kwiat), wczesnej młodości (orzeł) i teraźniejszości 
– czasu, kiedy wiersz został napisany (kamień); zob. Autorki polskie..., rozdz. Narcyza 
Żmichowska, s. 299.
42 M. Woźniakiewicz-Dziadosz pisze, że dylematem Żmichowskiej – jak dla wielu war-
szawskich twórców epoki – była konieczność wyboru między wartościami estetycznymi 
a etycznymi, jednak Szczęście poety interpretuje jeszcze jako utwór tego dylematu nie 
eksponujący. Podążając śladem J. Kamionkowej, badaczka odczytuje kamień jako sym-
bol wartości narodowych. Szczęście poety to dla niej wyraz wiary w moc kreacyjną arty-
sty, ale i w jego rolę społeczną. Podważenie tej funkcji poety dostrzega dopiero w Mainie 
i Kościeju; zob. Między buntem..., s. 109–110.
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ukrywa swój płomień, to chyba wszyscy inni, nie tylko zaborcy. Rze-
czywiście, program, o którym pisze Janina Kamionkowa, jest właściwy 
twórczości Żmichowskiej, ale został sformułowany później. Z tekstu 
Szczęścia poety nie wynika on jednoznacznie. Zakończenie utworu sta-
nowi raczej zakończenie procesu swoistej indywiduacji poety i powrót 
do własnego „ja”. Taka interpretacja zgodna byłaby z odczytaniem 
prozy Żmichowskiej przez Borkowską, która podkreśla, że szczęście 
oznacza dla pisarki samorealizację, odpowiedzialność za własny los, 
aktywną postawę wobec życia niezależnie od kwestii politycznych, na-
rodowych43.

Można ponowić pytanie, jakie znaczenie dla charakteru autotelicz-
nej wypowiedzi poety romantycznego ma fakt, że poeta ten określa się 
w tekście jako kobieta, jak poezja kobieca wpływa na zmiany roman-
tycznego paradygmatu poety. Analiza utworu Żmichowskiej dowo-
dzi, że takie ujęcie podmiotu wpływa na przekształcenia odwiecznych 
związanych z poezją toposów, takich jak topos zwrotu do Muzy. Pod-
miot poematu jest kobietą, co wydaje się ważne dlatego, że tę swoją 
kobiecość przekracza. Na końcu nie jest mężczyzną, ani kobietą, nie 
jest też dziewczyną biegającą po łące, nie jest kwiatem, orłem, ani na-
wet kamieniem – jest szczęśliwa – jak kamień. Rozpoznaje siebie w po-
szczególnych formach przyrody, by uwolnić się od ograniczeń, w tym 
także ograniczeń związanych z płcią – co możliwe staje się dzięki poe-
zji. W ujęciu romantycznego geniusza rola poety pozwala na wyzwole-
nie od podmiotowych uzależnień. W ujęciu romantycznej poetki rola 
poety pozwala na rozszerzenie owej transgresji także na ograniczenia 

43 Zob. G. Borkowska, Literatura i „geniusz” kobiecy... Borkowska pisze o „zastrzyku zdro-
wego egocentryzmu”, który wniosła Żmichowska do polskiej kultury z przekonaniem, że 
niewola nie wyklucza indywidualnego szczęścia. Zob. także tejże, Cudzoziemki, rozdz. IV 
Samarytanka przy studni, zwł. s. 134–136. Oczywiście, to stwierdzenie nie może jednak 
usuwać z pola widzenia dużego znaczenia kwestii narodowych i w życiu, i w twórczości 
Żmichowskiej. Znaczenie tych kwestii w polskiej literaturze kobiecej jest dostrzegane 
także w nurcie krytyki feministycznej, zasadniczo tym kwestiom niechętnej ze względu 
na związane z nimi patriarchalne stereotypy (np. Matki Polki). H. Filipowicz postuluje: 
Feminizm jest przecież zainteresowany uchwyceniem indywidualnego doświadczenia rzeczy-
wistości właśnie w jego kulturowym i historycznym uwikłaniu. (...) Nie wyrzucałabym jednak 
za burtę rodzimego „balastu” w postaci naszej tradycji narodowowyzwoleńczej. Wszak od-
mienne kulturowe i historyczne uwarunkowania naszej literatury stanowić mogą naturalne 
wyzwania badawcze dla polskiej orientacji feministycznej. Przeciw „literaturze kobiecej”, 
w Ciało..., s. 233.
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związane z płcią; biologiczną i kulturową44. Odpowiedź na postawione 
w tytule artykułu pytanie, którą daje w Szczęściu poety Żmichowska, 
jest twierdząca, bo przez trzy chwile i ona była poetą.

Countenances of Narcissa. Is a romantic poetess a poet?
Szczęście poety On Narcyza Żmichowska’s

Th e study analyzes identity of a romantic text’s subject defi ned by itself as 
a poet and as a woman. A subject of this type is present in an early work by Nar-
cyza Żmichowska Szczęście poety (Poet’s Happiness). Th e key issue of the discussed 
text of language in which the lyrical „I” refers to its genius, of inspiration and 
work, is outlined on the one hand against a romantic self-theme, and on the other 
hand a specifi c way of presenting a woman which was characteristic for the epoch. 
Th e two problems clash dialectically in the text and are the fundamental context 
of Żmichowska’s work. Th e clash results in a signifi cant transformation of topoi 
relating to poetry. Th e analysis of Szczęście poety is aimed at presenting various 
„countenances of a Narcissa”, and various ways of successive avatars coming to 
light – which are surpassed every time. In eff ect, „I” of the poem becomes a trans-
gressive subject which recognizes it self in the individual forms in order to free it 
self from the limitations, also from gender, which becomes possible in poetry.

44 W tym sensie utwór Żmichowskiej można by potraktować jako wyraz tej – stosunkowo 
nowej tendencji w pracach feministycznych, która nie dąży już do odrzucenia męskiej 
symboliki na rzecz wytworzenia własnej w imię różnicy, ale do zniesienia opozycji mę-
skie/kobiece, zniesienia dychotomii między kobietą a mężczyzną. Taki pogląd reprezen-
tują B. Didier czy H. Cixous. A. Nasiłowska przywołuje tezę tych feministek o „latentnej 
biseksualności” artysty, który musi dokonać transgresji, przełamać kod, walczyć z ograni-
czeniami jednego porządku symbolicznego tworzącego opozycje. Literatura jawi się jako 
obszar wyjęty z prawa dominacji tego porządku. Zob. A. Nasiłowska, Persona liryczna, 
Warszawa 2000, rozdz. Feminizm i psychoanaliza – ucieczka od opozycji, s. 279 i n.


