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Wprowadzenie

Badacza dziewiętnastowiecznej prasy polskiej zaskakuje obfitość i różnorodność 
polskich czasopism wychodzących w nieistniejącym przecież państwie, na ziemiach 
trzech zaborów. Rola przewodników kulturalnych narodu spoczywa jednak na 
stosunkowo niedużej ilości tytułów. Ich ogromne znaczenie edukacyjne 
i popularyzatorskie docenia zwłaszcza badacz recepcji literatury włoskiej, posiadającej 
wielowiekowy dorobek, lecz w danym momencie historycznym plasującej się 
zdecydowanie w cieniu świetnie rozwijających się literatur francuskiej, angielskiej czy 
niemieckiej.

W przypadku dziewiętnastowiecznej poezji włoskiej widać wyraźnie, że ciężar 
popularyzatorski spoczywa właśnie na ówczesnej prasie, a biorą go na siebie zwłaszcza 
pisma warszawskie, m.in.: miesięcznik naukowo-literacki „Biblioteka Warszawska”, 
miesięcznik poświęcony krytyce literackiej „Ateneum”, pismo literackie, artystyczne 
i społeczne „Tygodnik Ilustrowany”, tygodnik poświęcony literaturze, nauce i sztuce 
„Kłosy”, tygodnik polityczny, społeczny i polityczny „Prawda”1 2.

1 Przedstawiona poniżej bibliografia została zebrana w trakcie badań nad historią przekładów poezji 
lirycznej w piśmiennictwie polskim, których wyniki zostały ogłoszone w książce M. Gurgul, A. 
Klimkiewicz, J. Miszalska, M. Woźniak, Polskie przekłady włoskiej poezji lirycznej od czasów 
najdawniejszych do 2002 roku, Universitas, Kraków 2003. Ograniczone rozmiary prezentowanego w tym 
miejscu zarysu pozwalają jedynie na wprowadzenie do zagadnienia. W przyszłości, obok szerszej analizy 
bibliografii przeglądowej, zostanie przedstawiona i omówiona bibliografia poświęcona poszczególnym 
poetom.

2 W bibliografii tej znalazł się tylko jeden tekst publikowany przez redakcję „Prawdy”, lecz 
wspominam o tym tytule, gdyż w latach 1893-1902 właśnie na jego łamach ogłasza) swe artykuły na temat 
wybranych włoskich twórców Leon Wieniawski, przyczyniając się zwłaszcza do popularyzacji postaci 
Carducciego i jego twórczości.

Co prawda badania, prowadzone w oparciu o zbiory Biblioteki Jagiellońskiej 
i obejmujące kilkaset tytułów, pozwoliły odnaleźć jedynie kilkanaście znaczących 
tekstów przeglądowych o interesującej nas tematyce, lecz ilość ta jest i tak imponująca 
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jeśli zważyć, jak niewiele na przestrzeni całego stulecia ukazało się publikacji 
książkowych pozwalających polskim odbiorcom na wgląd w zagadnienie. W 1873 r. 
Tomasz Zawadyński wydał w Warszawie studium literackie Dwaj poeci włoscy. Giusti 
i Leopardi i była to jedyna tak obszerna praca tego rodzaju. Tylko trzykrotnie 
wydawano poezje włoskich autorów: w 1831 r. Ludwik Kamiński ogłosił drukiem 
swój przekład ody Piąty maja Manzoniego, poświęconej pamięci Napoleona (Elbląg 
1831), Edward Porębowicz zaproponował Wybór pism wierszem i prozą Giacomo 
Leopardiego (Warszawa 1887), a nieznana z innych dokonań przekładowych Gabriela 
Jundziłło opublikowała szeroko krytykowane Pieśni niedoli. Burze Ady Negri 
(Warszawa 1899). Żadnej z tych edycji nie towarzyszyło słowo wstępne, pozwalające 
umiejscowić prezentowaną twórczość w szerszym kontekście. Natomiast jedyną 
antologię przekładów z liryki włoskiej wydano dopiero w 1896 r.3 Znalazły się w niej 
najważniejsze nazwiska włoskiej liryki, znane w Polsce przede wszystkim dzięki 
łamom prasowym.

3 Pierwszy tom wyszedł w 1895 r., lecz dopiero w drugim pojawiły się przekłady poezji 
dziewiętnastowiecznej. W antologii zamieszczono: Zwierzenia dziewcząt Pratiego, Daleki pieśni zgon 
Zendriniego, Toast Girelli Giustiego, fragment Grobów Foscola, Piąty maja Manzoniego, Nieskończoność 
i Śpiew koczującego po Azji pasterza Leopardiego. Zdecydowanie najwięcej uwagi poświęcono 
Carducciemu, drukując przekłady aż czterech jego utworów: Naprzód, Naprzód!, Panteizm, Rozmowy 
z drzewami i Wspomnienia ze szkoły. Większość wierszy była już znana z łamów prasowych. Por. 
M. Gurgul, A. Klimkiewicz, J. Miszalska, M. Woźniak, op. cit.

4 Poz. 1 w bibliografii zamieszczonej na końcu artykułu.

Zła kondycja poezji włoskiej po zakończeniu risorgimenta
i jej przyczyny

Interesujące nas prace przeglądowe zaczęły ukazywać się dopiero w latach 60. XIX 
wieku, dlatego też jest zrozumiałe, że jednym z zasadniczych tematów wielu z nich był 
stan włoskiej poezji współczesnej w nowym, zjednoczonym państwie. Pierwszą próbę 
wglądu w to zagadnienie zaprezentowała w roku 1860 na łamach „Biblioteki 
Warszawskiej”4 Waleria Marrene, specjalizująca się także w układaniu przeglądów 
literatury polskiej, angielskiej, francuskiej i niemieckiej. Sześć lat później redakcja 
„Biblioteki Warszawskiej”, zainspirowana francuskim wydaniem Historii literatury 
włoskiej H.T. Perrensa, znanego historyka i badacza dziejów kultury włoskiej, 
dokonała streszczenia idei zawartych w tejże pracy, koncentrując się na tym problemie 
(poz. 2).

W obu tekstach podkreśla się, że przyczyn obecnego zastoju we włoskiej 
twórczości poetyckiej należy szukać w tradycji: włoska liryka, zapatrzona w czasy 
wielkości, nie potrafi uwolnić się od schematów, od dawna nie przystających już do 
zmieniającej się rzeczywistości. Zdaniem Marrene zapatrzenie w dawne wzorce 
(Dante, Petrarka, Ariosto, Tasso) doprowadziło do sytuacji, w której „pełno myśli 
i uczuć zostało poza obrębem konwencjonalnej poezji, która zubożała i stała się tylko 
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czczym zebraniem wyrazów. Zamiast poezji zakwitła poetyka”. Autorka akcentuje 
„posągowość” włoskiej poezji. Ukształtowana pod wpływem Dantego i wciąż będąca 
obowiązującym wyznacznikiem stylistycznym, ma owa posągowość uzasadnienie w 
czynnikach pozaliterackich: w „południowej naturze” Włochów i wciąż żywej tradycji 
poezji antycznej, która „tchnie spokojnym i skończonym wdziękiem”, lecz ogranicza 
poetyckie pole widzenia.

Niektóre stwierdzenia Marrene odnajdujemy w drugim cytowanym tekście. I tutaj 
autor przyznaje, że włoska literatura nie posiada tradycji poszukiwań, powolnego 
dojrzewania, ścierania się literackich idei, „nie miała [ona] dzieciństwa, od razu 
dosięgła szczytów, na które już się później nie wzniosła”, wyskoczyła Jak Minerwa 
z jednej głowy”. Fakt, że najwięksi lirycy pojawili się na początku jej dziejów, 
zachwiał jej naturalnym rytmem rozwoju i zmusił niejako następne pokolenia do 
wiecznego odwoływania się do dalekich przodków. Jako wytrawny znawca włoskiego 
odrodzenia, Perrens zwraca uwagę, że na obecny stan dekadencji wpłynął również 
piętnastowieczny pedantyzm i naśladownictwo klasyków, a także wielowiekowy brak 
zainteresowania ze strony twórców, by szukać inspiracji w bujnej historii własnego 
narodu. Jednocześnie wylicza szereg negatywnych czynników pozaliterackich: z jednej 
strony językowe zróżnicowanie półwyspu i spory o kształt tzw. języka literackiego, 
z drugiej strony negatywne uwarunkowania polityczne, obca niewola i „zwierzchność 
religijna”, które przez wieki skutecznie „durzyły ducha” i „odrętwiały poczucie złego”.

W latach 70. ukazały się trzy obszerne teksty, w których odnajdujemy interesujący 
nas wątek. Autorem pierwszego był Artur Wołyński, historyk mieszkający we 
Włoszech, współpracujący m.in. z florenckim pismem La Rivista Europea 
redagowanym przez Angela de Gubematisa. Wołyński zasłynął jako oddany działacz 
na rzecz polskiej kultury, a jego najbardziej spektakularnym patriotycznym 
osiągnięciem było doprowadzenie do założenia muzeum kopemikańskiego przy 
uniwersytecie rzymskim. W swoim artykule opublikowanym przez „Tygodnik 
Wielkopolski” w 1872 r. (poz. 4) stawia tezę, że zasadniczy wpływ na kształt włoskiej 
poezji mają uwarunkowania polityczne. Stwierdza on, że aby naród włoski wyrobił 
w sobie wrażliwość poetycką, potrzebuje „spokoju, wypoczynku, błogości (...) długiej 
i swobodnej kontemplacji i ekstazy uczuciowej”. Jeśli jest narażony na wielkie 
wstrząsy, wówczas ból, strach i żądza zemsty „dobija go zupełnie i o śmierć moralną 
przywodzi”. W 1872 roku, kiedy powstawał szkic Wołyńskiego, Włosi mogli cieszyć 
się wolnością i jednością, lecz nowe rozczarowania polityczne, jakie stały się ich 
udziałem wkrótce po zjednoczeniu, pozwalały już wówczas przewidywać, że stan 
uniesienia zwycięstwem i „błogości”, którą autor uznał za warunek niezbędny do 
estetycznych zmian na lepsze, nie potrwa długo.

Nieco bardziej optymistycznie, mimo upływu kolejnych czterech lat, postrzega 
przyszłość włoskiego parnasu poetyckiego Piotr Zubrzycki, związany z tym samym 
florenckim środowiskiem intelektualnym. Ma się jednak wrażenie, że Zubrzycki (poz. 
6) przypisuje zbyt dużą rolę kryterium ilościowemu. Jak z rękawa wysypuje nazwiska 
powszechnie już znane lub takie, do których dzisiaj nie sposób dotrzeć wertując nawet 
najlepsze słowniki włoskich pisarzy. Autor stwierdza, że podobnie jak w całym kraju, 
tak i w poezji nie słychać już „ciągłego huku dział, szczęku oręża, chrapania 
konających; odgłosy zemsty i odwetu ustąpiły łagodnym pieniom, głoszącym piękność 
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natury, miłość ludzkości, kochanki, rodziny, itp.”, nastał czas „spokoju i ciszy”, 
z którym tak wielkie nadzieje wiązał Wołyński. Zubrzycki zdaje się nawiązywać do 
literackich prognoz tego ostatniego, bowiem i on wierzy w pozytywny przełom. 
Tymczasem jednak ilość wciąż nie przekłada się na jakość i nikt z długiej listy 
młodych poetów nie wybija się ponad przeciętność.

Obaj autorzy są historykami, być może dlatego tak łatwo ulegają wierze, że czas 
pokoju to czas budowania. Historykowi literatury ta zależność nie wydaje się tak 
oczywista. Historykiem literatury jest autor kolejnego artykułu (poz. 5) Edmund 
Łoziński, poeta i publicysta, którego skomplikowane koleje życia rzuciły m.in. do 
Wenecji, gdzie mieszkał przez dziesięć lat. Sam pisał patriotyczne, satyryczne 
i polityczne wiersze, współpracował z prasą włoską i francuską, tłumaczył tak 
poczytne w tamtych latach powieści Matyldy Serao. Wszystko to pogłębiło jego 
namysł nad włoską poezją ostatnich dziesięcioleci i kazało wyakcentować polityczny 
kontekst, w którym powstawała. Swój tekst, podobnie jak Zubrzycki, pisał 
z perspektywy kilku lat po zakończeniu risorgimenta, w którym to okresie zdążyło już 
ujawnić się rozczarowanie związane z funkcjonowaniem młodego państwa. Jak jego 
poprzednik, tak i on mówi o poniechaniu przez poetów tematyki patriotycznej, jednak 
przestawia nieco akcenty: podczas gdy Zubrzyckiemu spodobały się „łagodne pienia” 
nowych czasów, Łoziński akcentuje fakt, że wraz z porzuceniem dawnych tematów 
wypaliły się w poezji włoskiej namiętne, pełne uniesień, żarliwe tony, opadło napięcie 
towarzyszące obywatelskiemu zaangażowaniu, zabrakło wielkich idei, które godnie 
mogłyby zastąpić ideę patriotyzmu, łączącą odbiorców o rozmaitych upodobaniach 
estetycznych. Łoziński jest świadomy, że koniec końców patriotyczna aura nie 
przysłużyła się poezji. Jednak, jako były powstaniec i oddany swemu krajowi patriota, 
nie potrafi jej potępić.

Swego potępienia nie kryje natomiast ukrywający się za inicjałem L5 autor tekstu 
opublikowanego w 1885 r. na łamach „Przeglądu Powszechnego” (poz. 10). O ile 
poprzednicy proponowali jedynie ogólną refleksję nad politycznymi uwarunkowaniami 
włoskiej literatury, tym razem autor upatruje konkretnej przyczyny zła w poglądach 
Mazziniego. Przytacza taki oto jego pogląd: „Literatura powinna być ustawicznym 
wezwaniem do młodzieży, aby powstała i bronią utworzyła ojczyznę (...). Zmuśmy 
rządy do przestraszenia się naszym śmiałym, gorącym stylem; sztuka powinna być 
jedynie hymnem wojennym (...). Jej zadaniem jest zachęcić człowieka do 
przeprowadzenia myśli w czyny, z myśliciela przemienić go w apostoła i żołnierza”. 
Program ten trafił do przekonania młodych umysłów, a Mazzini, „prorok idei”, „ujrzał 
się wnet na czele licznego zastępu, który rzucał rękawicę wszystkim i wszystkiemu”. 
Tym sposobem odwiódł młode pokolenia od prawdziwej poezji, wypaczając jej rolę. 
I chociaż autor nie ujawnia, co jego zdaniem jest prawdziwą poezją, to charakter jego 
ataku może sugerować, że jest zwolennikiem emocjonalnego dystansu i klasycznej 

5 Takim kryptonimem posługiwali się w interesującym nas okresie m.in.: F.H. Lewestam, Antoni 
Lange, Teofil Lenartowicz. Wszyscy oni interesowali się tematyką wioską i współpracowali z wieloma 
czasopismami warszawskimi, (por. Słownik Pseudonimów Polskich Pisarzy, red. E. Jankowski i zespół, 
Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1995). Jednak ze względu na prezentowane w tekście poglądy 
i bezkompromisowy ton wypowiedzi, trudno byłoby przypisać któremukolwiek z nich autorstwo artykułu.
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formy, a także, zapewne, odmiennych niż te proponowane przez Mazziniego rozwiązań 
politycznych.

Stan włoskiej poezji po unifikacji kraju, w pierwszych latach budowy nowego 
państwa, oraz jego przyczyny zostały określone w latach 60. i 70. Począwszy od lat 80. 
uwaga autorów komentarzy będzie koncentrować się coraz wyraźniej na nowych 
prądach, poszczególnych twórcach i tworzących się wokół nich szkołach poetyckich.

Bibliografia obejmująca artykuły przeglądowe na temat współczesnej 
poezji włoskiej w dziewiętnastowiecznej prasie polskiej (układ 
chronologiczny):

1. W. M[arrené], Literatura włoska: Rzut oka na obecne piśmiennictwo, „Biblioteka Warszawska”
1860 t. I s. 133 ¡375.

2. Artykuł redakcyjny, Literatura włoska przez pana Perrensa, „Biblioteka Warszawska” 1866 t. IV
s. 281.

3. F.H. Lewestam, Literatura włoska w XIX wieku (odczyt z 4 i 11 listopada 1866 wygłoszony w
Szkole Głównej w Warszawie), „Kłosy” 1866 nr 77 s. 297, nr 78 s. 303 i 1867 nr 79 s. 7.

4. A. WOŁYŃSKI, Wiochy w 1871 pod względem literackim, naukowym, dramatycznym i artystycznym,
„Tygodnik Wielkopolski” 1872 s. 537, 551,563.

5. E. Łoziński, O poezji włoskiej, „Kłosy” 1876 nr 593 s. 32 i nr 594 s. 314.
6. P. ZUBRZYCKI, Przegląd najnowszej literatury włoskiej, „Ateneum” 1876 t. II z.6 s. 577.
7. J. Święcicki, Przegląd najnowszej literatury włoskiej, „Biblioteka Warszawska” 1880 t. II s. 365 i

t. 4 s. 247.
8. E. Grabowski, Z literatury współczesnej. We Włoszech, „Ateneum” 18801. II s. 95.
9. W. Marrené, Dążenia obecnej literatury włoskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1883 t. II nr 34 s. 118,

nr35s. 143, nr 36 s. 157, nr 37 s. 172.
10. L., Z piśmiennictwa zagranicznego: Z nowszej poezji włoskiej, „Przegląd Powszechny” 1885 t. 

VIII s. 115.
11. W. Marrené, Literatura włoska, „Prawda” 1888 nr 25 s. 295.
12. H. Montecorboli, Współczesna literatura włoska, „Dodatek Miesięczny do Przeglądu 

Tygodniowego”, 1894 t. II s. 95.
13. W. Jabłonowski, Przegląd literatury zagranicznej: Poezja współczesna we Włoszech, 

„Ateneum” 1900 t. 4 s. 111.

* W „Tygodniku Ilustrowanym” 1886 nr 199 s. 271 w rubryce Silva Rerum znajduje się nota 
następującej treści: „Odczyty Lenartowicza o literaturze włoskiej ukazały się w przekładzie 
polskim”, lecz nie udało mi się dotąd dotrzeć do tej publikacji.
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