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I Wstęp

Podejmując refleksję nad twórczością Teofila Lenartowicza, poety dziś mało 

znanego, choć wzbudzającego zainteresowanie badaczy zwłaszcza w ostatnich latach, 

trzeba choć kilka słów poświęcić jego recepcji, skoncentrowanej wokół poezji „ludowej“ 

autora Lirenki. Postrzeganie Teofila Lenartowicza jako „lirnika mazowieckiego” zostało 

zapoczątkowane przez niego samego i jemu współczesnych. Lenartowicz na każdym kroku 

podkreślał swoją przynależność do kultury wsi, co miało go definiować jako artystę z 

gruntu narodowego -  nie było to bez znaczenia w kontekście jego pobytu na emigracji we 

Włoszech, skąd za wszelką cenę chciał być słyszalny w Polsce. Biorąc pod uwagę 

powszechne tendencje do odnalezienia stylu „narodowego” w sztuce w tym czasie, 

opierające się na zwrocie ku poetyce folkloru, takie manifestacje nie powinny dziwić. Już 

Maria Konopnicka w swoim szkicu o Lenartowiczu1 zauważyła, że twórczość 

Lenartowicza nie została w swoim czasie właściwie oceniona, a odbierano ją  niemal 

wyłącznie przez pryzmat wczesnej, folkloryzującej poezji autora Album włoskiego:

Lirenkę, Zachwycenie, Błogosławioną i inne pokrewne znaliśmy i kochali zawsze. Te żyły z nami; 

ale z późniejszych pieśni, tylko niektóre weszły nam w krew i w kość. Inne przewiały nad nami 

skrzydłem, szumiącem wysoko, zbyt wysoko może.2

W późniejszych badaniach nad twórczością Lenartowicza przetrwała tendencja do 

klasyfikowania go jako poety ludowego. W taki sposób przedstawił go Jan Kasprowicz w 

opracowaniu Lirnik mazowiecki z 1893 roku3, które podsumował w następujący sposób: 

nie obdarzony zbyt górną, zbyt rozlewną, zbyt płomienną wyobraźnią, Lenartowicz brak 

ten okupywał szczerością uczucia4 Tytuł pracy Kasprowicza jest znamienny, a etykieta 

„lirnika mazowieckiego” na długo zdefiniowała recepcję dzieł Lenartowicza jako twórcy

1 Zob. M. Konopnicka, T. Lenartowicz [w:] taż, Ludzie i rzeczy. Szkice i obrazki, Warszawa 1898. Jak
wiadomo, Konopnicka była gorącą wielbicielką Lenartowicza, a osobiste spotkanie z nim we Florencji było 
dla niej wielkim przeżyciem. Artystycznym pokłosiem tej wizyty był poświęcony Lenartowiczowi cykl 
poetycki Echa florenckie, zamieszczony w zbiorze Italia. Zob. M. Konopnicka, Italia, Warszawa 1901, s. 83
111.

2 Tamże, s. 414.

3 J. Kasprowicz, Lirnik mazowiecki, Lwów 1893; zob. również: tenże, Liryka Teofila Lenartowicza,
„Pamiętnik Literacki” 1905, z. 2/3, s. 149-204.

4 Tamże, s. 204.
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„prymitywnego”. W takim duchu interpretował jego twórczość w 1901 roku Stanisław 

Zdziarski w opracowaniu Pierwiastek ludowy w poezji polskiej X IX  wieku. Studja 

porównawczo-literackie5, a kilka lat później Antoni Jan Mikulski w szkicu Lirnik 

mazowiecki Teofil Lenartowicz i jego utwory6. W międzyczasie, z okazji dziesięciolecia 

śmierci Lenartowicza, w „Tygodniku Ilustrowanym” ukazały się obok siebie dwa artykuły: 

Józefa Kallenbacha na temat twórczości ludowej poety oraz Ignacego Matuszewskiego, 

podsumowujący dorobek rzeźbiarski Lenartowicza7. Można powiedzieć, że symbolicznie 

wyznaczyły one dwa nurty, obowiązujące odtąd w badaniach nad spuścizną artystyczną 

autora Lirenki.

Oba wątki podjął Henryk Biegeleisen w pierwszej kompleksowej monografii życia 

i twórczości Lenartowicza pt. Lirnik mazowiecki. Jego życie i dzieła w świetle nieznanej 

korespondencji poety, opublikowanej w 1913 roku8. Biegeleisen przedstawił działalność 

literata i rzeźbiarza w sposób przekrojowy, ukazując szeroką rozpiętość i zróżnicowanie 

jego dzieł. Znaczną część rozprawy poświęcił na omówienie włoskiej twórczości poety, 

przypominając o niej po dziesięciu latach od publikacji Matuszewskiego.

Na uwagę zasługuje również późniejsze studium Biegeleisena na temat żony 

Lenartowicza, Zofii z Szymanowskich, zatytułowane Żona poety9. Znajdujemy tam sporo 

nieznanych szerzej faktów na temat życia i twórczości autora Lirenki, a także ważne uwagi 

o działalności malarskiej Zofii i o jej udziale w edukacji artystycznej męża. Prace 

Biegeleisena do dziś pozostają cennym źródłem wiedzy o Lenartowiczu, zwłaszcza że 

część źródeł, z jakich korzystał badacz, dziś jest uznana za zaginioną.

Po publikacjach Biegeleisena badania nad Lenartowiczem ucichły na przeszło trzy 

dekady. Zainteresowanie jego twórczością gwałtownie wzrosło w latach 70. XX wieku. 

Jubileusz 150-lecia urodzin poety w 1972 roku uczczono w Krakowie sesją naukową, która 

zaowocowała serią publikacji. Większość z nich koncentrowała się na pierwiastku 

ludowym w poezji Lenartowicza, wspomnieć tu należy prace Pawła Hertza10, Marii

5 S. Zdziarski, Pierwiastek ludowy w poezji polskiej X IX  wieku. Studja porównawczo-literackie, 
Warszawa 1901.

6 A.J. Mikulski, Lirnik mazowiecki Teofil Lenartowicz i jego utwory, Lwów 1906.

7 J. Kallenbach, Teofilowi Lenartowiczowi w 10-tą rocznicę śmierci, „Tygodnik Ilustrowany” 1903 nr
4, s. 62-63; I. Matuszewski, Z życia i działalności artystycznej T. Lenartowicza, tamże, s. 64-68.

8 H. Biegeleisen, Lirnik mazowiecki. Jego życie i dzieła w świetle nieznanej korespondencji poety,
Warszawa 1913.

9 H. Biegeleisen, Żona poety, Warszawa 1933.

10 P. Hertz, Gospodarstwo Lenartowicza. Sesja naukowa w 150-lecie urodzin Teofila Lenartowicza, 
Kraków 1972.
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Janion11, Zofii Szmydtowej12, Mariana Tatary13 czy Michała Zięby14. Znaleźli się jednak 

badacze, którzy zajęli się innymi aspektami działalności artystycznej autora Album 

włoskiego, jak Justyna Leo (która podjęła badania nad recepcją twórczości rzeźbiarskiej 

Lenartowicza)15, Bronisław Biliński (analizujący nieznane liryki włoskie autora Lirenki)16 

czy Jacek Kolbuszewski (badający zjawiska interdyscyplinarne w twórczości polskiego 

poety-rzeźbiarza)17. Spośród późniejszych prac literaturoznawczych na temat motywów 

rzeźbiarskich w poezji Lenartowicza należy wspomnieć artykuł Leona Krzemienieckiego 

pt. Reliefowe odczyty w poezji Lenartowicza. Studium romantycznej correspondance des 

a rts18. Żaden z wymienionych autorów nie pokusił się jednak o rozszerzenie swoich 

spostrzeżeń do rozmiaru większej rozprawy naukowej.

Niezmiernie cennym źródłem informacji na temat życia emigracyjnego i twórczości 

literacko-plastycznej autora Album włoskiego jest jego czterdziestoletnia korespondencja z 

Józefem Ignacym Kraszewskim, opracowana przez Wincentego Danka i wydana w 1963 

roku19. Komentarze Danka wniosły ogromny wkład do badań nad myślą estetyczną 

Lenartowicza. Jak czytamy we wstępie, listy poety do Kraszewskiego stanowią dokument 

ideowej świadomości poety20 - w istocie korespondencja z autorem Starej Baśni stanowi 

najobszerniejsze świadectwo przemyśleń Lenartowicza dotyczących nie tylko jego życia 

prywatnego, ale i literatury, sztuki, własnych osiągnięć artystycznych, a także aktualnych

11 M. Janion, Wiersze sieroce Lenartowicza. Sesja naukowa w 150-lecie urodzin Teofila Lenartowicza, 
Kraków 1972.

12 Z. Szmydtowa, Kompozycje poetyckie Lenartowicza. Sesja naukowa w 150-lecie urodzin Teofila 
Lenartowicza, Kraków 1972.

13 M. Tatara, Skowronek i słowik. Z  zagadnień stylizacji w poezji Teofila Lenartowicza. Sesja naukowa 
w 150-lecie urodzin Teofila Lenartowicza, Kraków 1972.

14 M. Zięba, Uwagi o warsztacie ludowym Lenartowicza. Sesja naukowa w 150-lecie urodzin Teofila 
Lenartowicza, Kraków 1972; Zięba jest również autorem osobnej rozprawy pt. Liryka Teofila Lenartowicza 
wobec pieśni ludowej (wyd. Kraków 1983).

15 J. Leo, Twórczość rzeźbiarska Lenartowicza w świetle opinii krajowej i wypowiedzi poety. Sesja 
naukowa w 150-lecie urodzin Teofila Lenartowicza,, Kraków 1972.

16 B. Biliński, Lirnik mazowiecki nad Tybrem. Sesja naukowa w 150-lecie urodzin Teofila 
Lenartowicza, Kraków 1972; tenże, Włoski Lenartowicz (I poeti al Colosseo, La cupola di San Pietro, La 
scale de ll’abisso), „Przegląd Humanistyczny” 1977 nr 5, s. 37-59; zob. też: tenże, Figure e momenti Polacchi 
a Roma. Strenna di commiato, Wrocław 1992.

17 J. Kolbuszewski, Kult sztuki w twórczości Lenartowicza. Sesja naukowa w 150-lecie urodzin Teofila
Lenartowicza, Kraków 1972.

18 L. Krzemieniecki, Reliefowe odczyty w poezji Lenartowicza. Studium romantycznej correspondance 
des arts, „Litteraria”, 1989, t. 20, s. 69-90.

19 Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, opr. W. Danek, Wrocław 1963.

20 W. Danek, Wstęp [w:] tamże, s. 9.
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wydarzeń społeczno-politycznych.

Następcą Biegeleisena w kompleksowych badaniach nad Lenartowiczem okazał się 

dopiero Jan Nowakowski, autor wielu studiów na temat twórczości autora Lirenki21, w tym 

opracowania wyboru poezji, wydanego nakładem Biblioteki Narodowej w 1956 i 1972 

roku22, a także publikacji wykładów bolońskich pt. O charakterze poezji polsko- 

słowiańskiej23. Obszerne zainteresowania badawcze Nowakowskiego tylko w niewielkim 

stopniu objęły jednak twórczość literacką i rzeźbiarską Lenartowicza z okresu emigracji.

Ważną publikacją, porządkującą i podsumowującą recepcję twórczości 

Lenartowicza do roku 1940, jest antologia Głosy o Lenartowiczu, opracowana przez Pawła 

Hertza i wydana w 1976 roku24. Znajdujemy tam wiersze dedykowane mu przez przyjaciół 

(Józefa Ignacego Kraszewskiego, Cypriana Kamila Norwida, Marię Konopnicką, 

Aleksandra Michaux i in.), opinie krytyczne współczesnych na temat jego twórczości 

(m.in. słynną krytykę Gladiatorów autorstwa Juliana Klaczki), wspomnienia ze spotkań we 

Włoszech (m.in. Agatona Gillera i Marii Konopnickiej), a wreszcie -  wspomnienia 

pośmiertne (wśród nich m.in. mowę pogrzebową autorstwa Adama Asnyka i szkic 

krytyczny Stanisława Tarnowskiego).

Warto podkreślić, że równolegle do rozważań literaturoznawczych nad 

działalnością Lenartowicza zaczęły się pojawiać opracowania z zakresu historii sztuki. 

Twórczość plastyczna poety wzbudziła zainteresowanie takich badaczy, jak Jan 

Białostocki25, Anna Król26, Aleksandra Melbechowska-Luty27, Ligia Wilkowa28 czy

21 Zob. B. Faron, Jan Nowakowski (1 maja 1908 -  11 kwietnia 1991), „Pamiętnik Literacki” 1991 nr 
82/4, s. 283; a także: M. Zięba, Jan Nowakowski jako badacz twórczości Teofila Lenartowicza, Kraków 2009.

22 T. Lenartowicz, Wybór poezyj, opr. J. Nowakowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972.

23 T. Lenartowicz, O charakterze poezji polsko-słowiańskiej, wstęp i oprac. J. Nowakowski, Warszawa 
1978.

24 Głosy o Lenartowiczu 1852-1940, wybrał, notami, przypisami i wstępem opatrzył P. Hertz, Kraków 
1976.

25 J. Białostocki, "Drzwi śmierci" w sztuce wieku dziewiętnastego: C. D. Friedrich, T. Lenartowicz i 
inni, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1979 nr 3 (45), s. 9-21.

26 A. Król, Teofil Lenartowicz i rzeźbiarze florenccy drugiej połowy wieku XIX, „Ikonotheka. Prace 
Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego”, t. 11, Warszawa 1996, s. 89-109; taż, Teofil 
Lenartowicz -  rzeźbiarz. Katalog wystawy monograficznej. Muzeum Narodowe w Krakowie, listopad 1993 -  
styczeń 1994, Kraków 1993; taż, Rzeźba polska X IX  wieku. Z  kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, 
Legnica-Szczecin 2004.

27 A. Melbechowska-Luty, Głowa Świętego Jana Chrzciciela na misie. Rzeźbiarskie dzieło Teofila 
Lenartowicza, „Rocznik Historii Sztuki” 1988, t. 17, s. 423-428; taż, Lenartowicz Teofil Aleksander [w:] 
Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. V Le-M , red. J. 
Derwojed, Warszawa 1993, s. 27-32.

28 L. Wilkowa, Wielkopolskie rzeźby Teofila Lenartowicza, „Studia Muzealne” 1992, z. XV,
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ostatnio Klementyna Ochniak-Dudek29, którzy analizowali te prace jako pełnoprawne 

dzieła rzeźbiarskie, nie jako poboczną działalność poety. Przełomowa dla studiów nad 

dorobkiem rzeźbiarskim Lenartowicza okazała się wystawa, zorganizowana w Muzeum 

Narodowym w Krakowie w okresie od listopada 1993 do stycznia 1994 roku. Katalog dzieł 

plastycznych, sporządzony przez Annę Król -  kuratorkę wystawy, to pierwszy pełny spis 

prac rzeźbiarskich autora Lirenkfi®.

Niniejsza praca stanowi próbę wypełnienia luki w badaniach nad 

interdyscyplinarną twórczością Lenartowicza -  autorzy wymienionych wcześniej rozpraw 

koncentrowali się bowiem raczej na jednostronnej interpretacji utworów literackich lub 

plastycznych. Korzystając z dorobku wspomnianych badaczy, skoncentrowałam się na 

interpretacji wybranych dzieł literackich i rzeźbiarskich Lenartowicza, powstałych na 

emigracji, w kontekście jego poglądów na sztukę, zawartych w korespondencji i pismach 

publicystycznych. Przedmiotem mojego zainteresowania jest tytułowa „teka florencka” -  

określam tak zbiór dzieł literackich i rzeźbiarskich Lenartowicza, a także listów i innych 

prac z okresu jego pobytu w stolicy Toskanii.

Podejmując rozważania na temat włoskiej twórczości autora Lirenki, wzięłam pod 

uwagę artykuły publikowane przez niego w polskich czasopismach (osobny rozdział 

poświęcam Listom o literaturze i sztuce włoskiej), wykłady prowadzone w Akademii im. 

Adama Mickiewicza w Bolonii, tom poezji o tematyce italskiej pt. Album włoskie, a przede 

wszystkim wzajemne relacje sztuk w twórczości literackiej i rzeźbiarskiej Lenartowicza. 

Aby wyjaśnić, jakie miejsce zajął polski poeta w ówczesnym panteonie rzeźbiarzy, 

przybliżam w skrócie zjawiska występujące w tej dziedzinie sztuki w XIX wieku -  w tym 

celu korzystam w dużej mierze z antologii Posągi i ludzie31, która jest jedynym tak 

przekrojowym i szczegółowym opracowaniem na temat polskiej krytyki rzeźbiarskiej XIX 

wieku. Poza działalnością Lenartowicza jako rzeźbiarza interesuje mnie również jego 

stosunek do rzeźby jako do tematu literackiego, zarówno w najwcześniejszej twórczości 

poetyckiej, jak i w dojrzałych utworach. Wreszcie ostatni rozdział pracy poświęcam 

analizie wybranych prac rzeźbiarskich autora Album włoskiego, aby wskazać, z jakich

s. 139-151.

29 K. Ochniak, „Madonna ” Teofila Lenartowicza w Wieliczce, „Modus. Prace z zakresu historii sztuki”
2002, t. 3, s. 27-33.

30 Zob. A. Król, Teofil Lenartowicz -  rzeźbiarz, dz. cyt.

31 Posągi i ludzie. Antologia tekstów o rzeźbie 1815-1889, wybrali, oprac. i wstępem opatrzyli A.
Melbechowska-Luty i Piotr Szubert, t. I, cz. I i II, Warszawa 1993.
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tradycji czerpał i jaką rolę odgrywała w tych dziełach poezja.

Dorobek rzeźbiarski Lenartowicza interesuje mnie nie tyle z uwagi na niezwykłość 

samego zjawiska rozszerzenia działalności poety na inną dziedzinę sztuki -  jak wiadomo, 

w XIX wieku było to dość powszechne32 -  ile z powodu wyjątkowego charakteru tej 

twórczości, wychodzącej poza ramy obowiązujących wówczas konwencji. Cyprian 

Godebski pisał wręcz, że

Teofil Lenartowicz szczytnym jest wyjątkiem wśród obecnego prądu. Natchniony uniesieniem 

porywającym Ghibertich, stanowi w epoce naszej wyróżniającą się osobistość; zajmuje też z tego 

względu zaszczytne i wyjątkowe stanowisko w dziejach sztuki nowoczesnej, zasługujące na cześć i 

uznanie nasze.33

Dzieła plastyczne Lenartowicza nie zaliczają się może do najwybitniejszych 

osiągnięć rzeźbiarskich XIX wieku, natomiast stanowią fascynującą glosę do ogółu 

twórczości polskiej i włoskiej tego czasu. Jak powiedział Ernst Gombrich, gdyby historia 

sztuki miała ograniczyć swoje zainteresowanie do natchnionych arcydzieł, musielibyśmy 

wykluczyć wiele dzieł tworzących historię stylu34 To zdanie można by odnieść również do 

poezji. Utwory włoskie Lenartowicza pozostały na marginesie rozważań 

literaturoznawczych, przez co pominięto wartościową część dorobku poety, będącą 

artystycznym świadectwem jego przemiany twórczej we Włoszech. Jednocześnie warto 

pamiętać, że Album włoskie było pierwszym polskim zbiorem poezji w całości 

poświęconym Italii35, a zatem powinno stanowić istotny przedmiot badań italianistycznych 

z perspektywy komparatystyki literackiej36.

Wreszcie przed omówieniem poszczególnych aspektów włoskiej aktywności 

Lenartowicza nie od rzeczy będzie przypomnieć, że poecie brakowało chociażby

32 Przykładem może być choćby Norwid z jego działalnością plastyczną czy Słowacki jako rysownik, 
o czym wspominam w dalszej części pracy.

33 C. Godebski, Listy o sztuce 1875-1876, oprac., wstęp i komentarz M. Masłowski, Kraków 1970, 
s. 83.

34 E.H. Gombrich, Pisma o sztuce i kulturze, red. R. Woodfield, tłum. D. Folga-Januszewska, 
S. Jaszczyńska, M. Wrześniak, K. Csernak, K. Włodkowska, Kraków 2011, s. 529.

35 Ryszard Przybylski mówi o Italii Marii Konopnickiej jako o pierwszym polskim zbiorze poetyckim, 
poświęconym Włochom, co jest jednym ze świadectw nieobecności Album włoskiego w polskim dyskursie 
naukowym. Zob. R. Przybylski, Et in Arcadia ego. Esej o tęsknotach poetów, Warszawa 1966, s. 135.

36 Niewątpliwie Album włoskie należałoby włączyć w nurt badań nad polską poezją italotematyczną, 
recepcję mitu Italii w XIX wieku, a także nad artystycznymi przetworzeniami podróży włoskiej. Por. 
O. Płaszczewska, Przestrzenie komparatystyki -  italianizm, Kraków 2010, 287-294.
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podstawowego wykształcenia, jakie odebrali jego rówieśnicy. Po śmierci ojca (powstańca 

kościuszkowskiego) dzieciństwo spędził na wsi u ojczyma (w Chrzczonowicach, a później 

w Głuchówku)37, gdzie przebywał do czternastego roku życia, a następnie został wysłany 

do Warszawy do siostry Marianny Szwejczewskiej38. Tam uczył się w szkole obwodowej, 

której prawdopodobnie nie ukończył39. W wieku kilkunastu lat wstąpił jako dependent do 

kancelarii adwokackiej, gdzie poznał Kazimierza Wójcickiego, który wprowadził go w 

kręgi Cyganerii Warszawskiej40.

W szkole obwodowej Lenartowicz znalazł się zatem po reformie 1833 roku, kiedy (w 

ramach represji po powstaniu listopadowym) podniesiono opłaty i zawężono zakres 

edukacji, rozszerzając cenzurę41. Zatem nawet jeżeli Lenartowiczowi udało się ukończyć 

trzy klasy szkoły obwodowej, jak twierdzi Mikulski, poeta nie odebrał gruntownego 

wykształcenia. Starał się sam uzupełnić braki, dużo czytając. Jak podaje Nowakowski, już 

w Chrzczonowicach i Głuchówku Lenartowicz poznał m.in. Jerozolimę wyzwoloną 

Torquata Tassa w przekładzie Piotra Kochanowskiego (której uczył się na pamięć) i Śpiewy 

historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza42. Z pewnością dopiero w Warszawie autor 

Lirenki mógł się zetknąć z malarstwem i rzeźbą (w galeriach sztuki i za pośrednictwem 

rycin zamieszczanych w czasopismach). Pomimo starań w uzupełnieniu niedostatków 

swojej edukacji, poecie nie udało się uniknąć popełniania błędów językowych i 

rzeczowych m.in. w dziełach poetyckich. Do końca życia był wyczulony na punkcie swego 

niepełnego wykształcenia i ciężko znosił krytykę. W obliczu przedstawionych trudności 

tym ciekawsze wydają się przemyślenia Lenartowicza na temat historii, literatury i sztuki, 

jak również dyskusje prowadzone (głównie z Kraszewskim) na łamach prywatnej 

korespondencji. Widać w nich wyraźnie potrzebę wypracowania własnego stanowiska w 

różnych sprawach, próby (w wielu przypadkach udane) prowadzenia pogłębionych badań 

oraz wyrażania opinii na tematy historyczne, polityczne i artystyczne, świadectwa wielu

37 Zob. J. Nowakowski, Wstęp [w:] T. Lenartowicz, Wybórpoezyj, dz. cyt., s. VI.

38 Zob. A.J. Mikulski, dz. cyt., s. 13-14.

39 Wersja Mikulskiego różni się tu od informacji podawanych przez Biegeleisena i Nowakowskiego, 
którzy twierdzą, że Lenartowicz musiał przerwać naukę w wieku lat 14 lub 15, aby zacząć na siebie zarabiać.

40 Zob. J. Nowakowski, Wstęp [w:] T. Lenartowicz, Wybór poezyj, dz. cyt., s. XII-XIII.

41 Zob. J. Schiller, Warszawskie rządowe szkoły średnie w latach 1795-1862, „Rozprawy z Dziejów
Oświaty” 1994 nr 36, s. 79.

42 Zob. J. Nowakowski, Wstęp [w:] T. Lenartowicz, Wybór poezyj, dz. cyt., s. VI. Śpiewy historyczne 
cieszyły się wówczas wielką popularnością we wszystkich kręgach społecznych, więc Lenartowicz istotnie 
bez trudu mógł się z nimi zetknąć. Por. S. Wasylewski, Życie polskie w X IX  wieku, Warszawa 2008, s. 83.
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lektur i ciekawego spojrzenia na powszechnie obowiązujące kanony.

Z pewnością okresem najbujniejszego rozwoju intelektualno-artystycznego 

Lenartowicza był pobyt we Włoszech -  w jego pismach z tego czasu można prześledzić też 

proces zmiany optyki w spojrzeniu na Italię. Początkowo autor Lirenki, niezależnie od 

przyczyn, które go zawiodły do Florencji, chętnie przejął od współczesnych 

winckelmannowsko-goetheański mit Italii jako stolicy sztuki i kolebki piękna43. W 

prywatnych listach szybko zweryfikował swoją opinię na temat Włoch, gdy dopadły go 

prozaiczne problemy codziennego życia. Przeformułowanie, a nawet zaprzeczenie 

arkadyjskiego mitu można zaobserwować w Album włoskim, stanowiącym rodzaj 

podsumowania refleksji Lenartowicza na temat italskiej obyczajowości, historii i sztuki.

W niniejszej rozprawie staram się zestawić poszczególne elementy składające się na 

Lenartowiczowski ogląd świata i różnych zjawisk kultury, by pokazać złożoność jego 

myśli oraz wieloaspektowość twórczości artystycznej. Powstające obecnie nowe prace 

badawcze na temat polskiego poety44 pokazują, że tego rodzaju dociekania są potrzebne, 

by zweryfikować ukształtowany dawno temu pogląd na Lenartowicza jako autora 

ludowych piosenek. W niniejszej pracy chcę go pokazać jako poetę i rzeźbiarza, twórcę 

wielowymiarowego, który odegrał niepoślednią rolę w stosunkach polsko-włoskich II 

połowy XIX wieku.

43 Por. R. Przybylski, E t in Arcadia ego, dz. cyt., s. 134.

44 W ubiegłym roku Joanna Wiśniewska-Krupa obroniła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
rozprawę doktorską pt. „Gród się wynurzył dziwem a czarem”. Magia w romantycznym świecie 
Prasłowiańszczyzny. Kraszewski-Lenartowicz-Berwiński, napisaną pod kierunkiem dra hab. Dariusza 
Seweryna; z kolei na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu mgr Arkadiusz Krawczyk pod 
kierunkiem dr hab. Aliny Borkowskiej-Rychlewskiej przygotowuje dysertację pt. Teofil Lenartowicz wobec 
kultury renesansu. Z  dziejów recepcji dziedzictwa odrodzenia w twórczości polskich romantyków. O potrzebie 
docenienia Lenartowicza pisała też Magdalena Woźniewska-Działak w artykule „ Widnokrąg sprawy 
polskiej” w świetle wykładów bolońskich Teofila Lenartowicza i Stefana Buszczyńskiego („Wiek XIX. 
Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, R. VIII, 2015, s. 396).
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II Lenartowicz we Włoszech. Il Signor Professore

Lenartowicz opuścił kraj w 1851 roku, zagrożony pojmaniem przez policję 

paskiewiczowską z uwagi na swoją współpracę z ruchem niepodległościowym. Przez 

Wielkopolskę, a następnie Brukselę i Paryż (gdzie poznał Adama Mickiewicza), w 1856 

roku dotarł do Rzymu, a cztery lata później -  do Florencji, gdzie osiedlił się na resztę życia 

(czyli ponad trzydzieści lat)45 .

Lektura korespondencji poety -  m.in. adresowanej do Józefa Ignacego 

Kraszewskiego, Heleny Mickiewiczówny i Marii Konopnickiej46 -  ukazuje dość posępny 

obraz włoskiej egzystencji Lenartowicza. Z jego wypowiedzi wynika, że wiódł życie 

nieomal pustelnicze, czekając jedynie rzadko nadchodzących wieści z kraju. Jak 

relacjonuje Konopnicka, ten, kto odwiedził poetę we Florencji przy via Montebello 28, 

oglądał jego ascetycznie urządzone mieszkanie, wypełnione atrybutami wiecznego 

podróżnika, jednak znajdował także w schorowanym pielgrzymie niestrudzonego cicerone, 

konesera sztuki i znawcę lokalnych zwyczajów47, co z kolei potwierdził Kraszewski w 

swojej relacji z podróży do Włoch48. Wbrew programowym deklaracjom Lenartowicza, w 

jego korespondencji z Kraszewskim można również znaleźć wzmianki o wielu 

przyjaciołach, wspierających poetę na wygnaniu -  wśród nich najczęściej występujący w 

jego relacjach to Henryka z Dzieduszyckich Capelli (protektorka Lenartowicza we 

Florencji), Artur Wołyński (doktor filozofii, od 1870 roku zamieszkały we Florencji, 

rywalizował z Lenartowiczem o katedrę w Akademii im. Adama Mickiewicza w Bolonii), 

Giovanni Dupré (znany rzeźbiarz, o którym mowa w dalszej części rozprawy), Domenico 

Santagata (profesor na Uniwersytecie Bolońskim, słowianofil, słuchacz wykładów 

paryskich Mickiewicza i założyciel Akademii im. Adama Mickiewicza w Bolonii), a także

45 Por. H. Biegeleisen, Lirnik mazowiecki. Jego życie i dzieła w świetle nieznanej korespondencji
poety, dz. cyt.; B. Biliński, Lirnik mazowiecki nad Tybrem, Kraków 1972; A. Bujnowska, Życie codzienne 
pogrobowców romantyzmu, Pułtusk 2006, s. 25-59; J. Nowakowski, Wstęp, dz. cyt., s. XXXII-LII.

46 T. Lenartowicz, H. Mickiewiczówna. Korespondencja, oprac. i do dr. podał J. Fert, Lublin 1997; 
M. Konopnicka, Korespondencja z T. Lenartowiczem , opr. J. Nowakowski, w: M. Konopnicka,
Korespondencja, t. I, Wrocław 1971.

47 Zob. M. Konopnicka, Ludzie i rzeczy. Szkice i obrazki, dz. cyt., s. 418-419; a także: Spotkania nad
Arnem. Konopnicka o Lenartowiczu, wstęp i przypisy J. Nowakowski, posł. S. Szwalbe, Warszawa 1970, 
s. 162.

48 Zob. J.I. Kraszewski, Kartki z podróży 1858-1864, przypisami i posłowiem opatrzył P. Hertz, t. I,
Warszawa 1977, s. 450-451.
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Ettore Marcucci (poeta, wielbiciel i tłumacz poezji polskiej49). Ponadto po ślubie z Zofią 

Szymanowską (siostrą Celiny Szymanowskiej, żony Adama Mickiewicza) zyskał w niej 

wieloletnią partnerkę, o której dobroci i sile ducha wspomina w niejednym liście. Jego 

samotność mogła więc być samotnością z wyboru. Zauważyła to Maria Konopnicka po 

jednej wizycie na via Montebello i skomentowała we wspomnieniach: Samotność poety 

względną tylko była i być mogła. Śpiewakowi, lirnikowi brakło raczej słuchaczy niźli 

ludzkiej drużby.50

Istotnie, roztaczana przez autora Lirenki wizja życia w odosobnieniu wydaje się 

przesadzona. Już w 1867 roku Lenartowicz pisał do Kraszewskiego: o kraju ani myślę, tak 

jestem dobrze51. Poczucie odrzucenia mogło być wynikiem niespełnionych ambicji. 

Lenartowicz niewątpliwie pragnął zostać kimś w rodzaju łącznika między kulturą włoską i 

polską, florenckim Mickiewiczem, który rozpowszechni sprawę polską w kręgach 

italskich. „Narzędziami” tego pośrednictwa miały być przede wszystkim wykłady o 

literaturze słowiańskiej we Włoszech i wiersze z Album włoskiego, jak również dzieła 

rzeźbiarskie. W dużej mierze cel Lenartowicza został osiągnięty: jego wykłady zdobyły 

rozgłos w środowisku inteligencji włoskiej, wiersze były tłumaczone i publikowane w 

Italii52, rzeźby wystawiane we florenckich galeriach sztuki i na wystawach światowych. 

Lenartowicz nie został jednak okrzyknięty nowym polskim wieszczem, a jego działalność 

spotykała się z większym uznaniem we Włoszech niż w rodzinnych stronach53, co

49 Marcucci przekładał na język włoski m.in. utwory Mickiewicza (zob. Katalog zbiorów 
Mickiewiczowskich znajdujących się w Muzeum Narodowym w Rapperswilu, oprac. S. Wasilewski, 
S. Żeromski, Kraków 1898, s. 49) i Władysława Kulczyckiego (zob. A Firenze con i viagiattori..., dz. cyt., 
s. 82, 197), ale przede wszystkim odznaczył się jako tłumacz i komentator poezji Lenartowicza: zob. 
T. Lenartowicz, Poesie polacche di Teofilo Lenartowicz recate in versi italiani da Ettore Marcucci, Firenze 
1871. Na czele tego tomu Marcucci zamieścił dedykowany Lenartowiczowi sonet swojego autorstwa pt. 
A Teofilo Lenartowicz, esimio poeta e scultore. L ’amico suo come fratello Ettore Marcucci, gdzie nazwał 
przyjaciela następcą Dantego i Ghibertiego, przypisując mu zasługę przypomnienia Europie sprawy polskiej 
(zob. tamże, s. 1).

50 Spotkania nad Arnem. Konopnicka o Lenartowiczu, dz. cyt., s. 83.

51 List do Kraszewskiego z 14.02.1867 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz. cyt, 
s. 112.

52 Tom zatytułowany Poesie polacche di Teofilo Lenartowicz recate in versi italiani da Ettore 
Marcucci ukazał się we Florencji w roku 1871 i zawierał część utworów z Album włoskiego. Niektóre z 
wierszy zamieszczonych w zbiorze nigdy nie zostały opublikowane w języku polskim. Zob. E. Marcucci, 
Prefazione del traduttore [w:] T. Lenartowicz, Poesie polacche di Teofilo Lenartowicz, dz. cyt., s. XVI. Tom 
poezji Lenartowicza był według relacji Marcucciego pierwszym polskim zbiorem liryków tłumaczonym w 
całości na język włoski: zob. tamże, s. X.

53 Co ciekawe, we wstępie Marcucciego do tomu poezji Lenartowicza znajdujemy zgoła przeciwną 
opinię, mówiącą o polskiej sławie autora Lirenki (zob. tamże, s. XIII). Tłumacz przywołuje również opinie 
włoskiej prasy na temat twórczości Lenartowicza, w tym artykuł pochwalny autorstwa francuskiego pisarza 
rezydującego we Włoszech, Louisa Delâtre, opublikowany w „Gazzetta d’Italia” (zob. tamże, s. XIV). Tak 
Marcucci, jak później Henryk Biegeleisen wspominają o recepcji twórczości Lenartowicza w prasie
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powodowało jego nieustającą frustrację.

Nie ulega wątpliwości, że poeta całą swoją twórczość emigracyjną podporządkował 

sprawie polskiej. W listach, artykułach i poezjach Lenartowicza z tego okresu bez trudu 

można dostrzec cechy romantycznego podróżnika -  piewcy Italii, ojczyzny sztuki, a 

zarazem emigranta, oglądającego włoskie zabytki przez pryzmat sprawy polskiej i 

rozmyślającego nad przemijaniem wielkich cywilizacji. Lenartowicz wpisywał się tym 

samym w nurt polskiej tradycji „podróży włoskiej”54, a jego pamiętnik rozpisany jest na 

kartach utworów literackich i korespondencji. W „Tygodniku Ilustrowanym” w latach 

1867-68 publikowano jego Listy o literaturze i sztuce włoskiej, stanowiące z jednej strony 

rodzaj zwięzłego i wybiórczego przeglądu rzeźbiarzy włoskiego renesansu55, a z drugiej -  

zapis italskich wędrówek i osobistych fascynacji artystycznych autora. W prywatnych 

listach (przede wszystkim do Kraszewskiego) Lenartowicz opowiadał nie tylko o trudach 

emigracyjnej egzystencji, ale i o swoim postępującym zaciekawieniu kulturą, sztuką i 

obyczajowością społeczeństwa, w którym wypadło mu żyć. Fascynacji Lenartowicza 

kulturą Italii nieodłącznie towarzyszyła chęć szerzenia wiedzy o historii i literaturze 

polskiej wśród Włochów, która urzeczywistniła się w serii wykładów, jakie polski poeta 

poprowadził dla słuchaczy Akademii im. Adama Mickiewicza w Bolonii -  co sprawiło, że 

w środowisku włoskim zaczęto go nazywać I l Signor Professore. Nietypową literacką 

opowieść o Włoszech przyniósł z kolei pierwszy polski tom poetycki poświęcony Italii, 

zatytułowany wymownie Album włoskie, który można zaklasyfikować również jako 

swoisty notatnik z podróży, wypełniony opisami zabytków sztuki, scenami rodzajowymi, a 

także historiozoficznymi rozważaniami. „Podróż włoska” Lenartowicza to nie tylko próba 

całościowego spojrzenia na Włochy jako stolicę sztuki europejskiej, zachwyt nad detalami 

rzeźby i architektury czy fascynacja pięknem włoskiego krajobrazu, ale i usiłowanie 

określenia własnego miejsca w nowej rzeczywistości przez rozmowy z autochtonami, 

czynny udział w lokalnym życiu kulturalnym, refleksję nad historią Włoch i wyszukiwanie 

w niej analogii do dziejów Polski. Ten wielowymiarowy przekaz wyrażony został za 

pomocą artykułów, poezji i prywatnych zapisków. Porównanie tych kilku rodzajów źródeł, 

z których każdy reprezentuje inną płaszczyznę percepcji, pozwala stwierdzić, że przypięta

brytyjskiej, niemieckiej i francuskiej (zob. tamże, s. XIV, a także: H. Biegeleisen, Lirnik mazowiecki, dz. cyt., 
s. 192-193).

54 Por.: S. Burkot, Polskie podróżopisarstwo romantyczne, Warszawa 1988; O. Płaszczewska, Wizja 
Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu: 1800-1850, Kraków 2003.

55 W pierwotnym zamyśle Listy... miały mieć znacznie szerszy zakres tematyczny i czasowy, jednak 
nie doszło do publikacji ich dalszej części, o czym mowa w następnym podrozdziale.
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autorowi Lirenki etykieta romantycznego „lirnika wioskowego” wymaga 

przeformułowania. „Teka florencka” Lenartowicza ukazuje twórcę wszechstronnego, 

wpisującego się w europejską tradycję kulturową, a także wchodzącego w dialog ze 

współczesnymi zjawiskami w literaturze i sztuce.

II.1 Listy o literaturze i sztuce włoskiej

Artykuły, które Lenartowicz publikował w 1867 i 1868 roku w „Tygodniku 

Ilustrowanym” należą do popularnego w II połowie XIX wieku gatunku listu z podróży56. 

Tego rodzaju korespondencja, zamieszczana na łamach czasopism, ze względu na 

pojemność formy dawała możliwość praktycznie dowolnego doboru treści57. Zgodnie ze 

specyfiką gatunku, Listy o literaturze i sztuce włoskiej poprzeplatane są osobistymi 

refleksjami autora, a przy tym mają charakter dydaktyczny. Wyraźnie widać w nich przy 

tym troistą zależność, o której mówi Magdalena Popiel w swoich rozważaniach o 

podgatunku „listu artysty” : taki tekst ma według badaczki cechy relacji, osobistego 

wyznania, ale stanowi także pole do potwierdzenia tożsamości autora-artysty58. Jak 

wspomniałam, Lenartowicz był świadom swojego niedostatecznego wykształcenia, 

krytycy krajowi również dawali mu do zrozumienia, że nie może w Polsce uchodzić za 

autorytet intelektualny59. Listy mogły zatem stanowić dla niego szansę na dotarcie do 

rodaków z pozycji emigranta, znającego kulturę Italii nie z książek, a z własnych 

doświadczeń.

Co ciekawe, autor ewidentnie kierował swoje artykuły do odbiorcy

niewykształconego, mimo że przecież wiedza o sztuce renesansowej była powszechna 

wśród czytelników „Tygodnika”, tak samo jak podróże do Włoch. Deklaracja

56 Przykłady można by mnożyć: taki charakter miały publikacje w rodzaju wspominanych już Listów o
sztuce Godebskiego, a także korespondencje zagraniczne „Tygodnika Ilustrowanego”, „Gazety Codziennej”, 
„Ruchu Literackiego” czy „Gazety Polskiej” (wśród autorów należy wymienić Marcelego Hulewicza, Apolla 
Nałęcz-Korzeniowskiego, Zygmunta Miłkowskiego pod pseudonimem Tomasza Teodora Jeża, Tadeusza 
Jerzego Steckiego, Hieronima Wielowiejskiego, Henryka Sienkiewicza, Józefa Ignacego Kraszewskiego i 
wielu innych). Por. także A. Jeleń, Starożytności zagraniczne na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” do 1914 
roku, „Acta Universtitatis Lodziensis. Folia Archaeologica” 2015 nr 30, s. 263-276,
http://dx.doi.org/10.18778/0208-6034.30.16 [dostęp: 15.12.2018].

57 Zob. M. Piechota, List [w:] Słownik literatury polskiej X IX  wieku, red. J. Bachórz, A. 
Kowalczykowa, Wrocław 2009, s. 485.

58 Zob. M. Popiel, List artysty jako gatunek narracji epistolograficznej. O listach Stanisława
Wyspiańskiego, „Teksty Drugie” 2004 nr 4, s. 116.

59 Jak Julian Klaczko w krytyce Gladiatorów czy Artur Wołyński w sporze o objęcie stanowiska
wykładowcy w Akademii im. A. Mickiewicza w Bolonii -  obie te sprawy omawiam w dalszym ciągu 
dysertacji.
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Lenartowicza nie pozostawia jednak wątpliwości:

Do „Tygodnika Ilustrowanego” przesłałem najmniej na 5 arkuszy druku o malarzach włoskich, 

elementarnie, dla publiczności, niestety, nieoświeconej, rzecz wykładając. Wydrukowali parę 

kartek i halt, ani wiedzieć, co się dzieje dalej.60

Istotnie, wydrukowano jedynie dziesięć Listów, w nieregularnych odstępach 

czasowych w 1867 i 1868 roku.61 Wszystkie traktowały o włoskich malarzach i 

rzeźbiarzach renesansowych, przybliżając czytelnikom ich twórczość w sposób 

rzeczywiście nieskomplikowany, za to perswazyjny. Trudno powiedzieć, skąd wzięło się u 

Lenartowicza przeświadczenie, że poruszane tematy nie mogą być znane polskiemu 

odbiorcy, zwłaszcza że akurat problematyka włoska była niesłychanie popularna wśród 

polskich elit intelektualnych od czasu ukazania się Podróży włoskiej Johanna Wolfganga 

Goethego. Lenartowicz omawiał życie i twórczość wybranych artystów odrodzenia 

włoskiego, w dużej mierze opierając się -  jak sam przyznaje -  na Żywotach 

najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów Giorgia Vasariego, które były głównym 

źródłem wiedzy o sztuce renesansowej w XIX wieku62.

Pod względem tematyki i funkcji Listy Lenartowicza przypominają Podróż do 

Włoch Józefa Kremera, określoną przez Pawła Hertza jako popularny wykład historii 

sztuki63. Kremer przedsiębierze jednak bardziej rozległe zadanie: przede wszystkim jego 

wywód na temat spuścizny kulturowej i obyczajowości Włoch ma rozbudowaną podstawę 

historiozoficzną, podczas gdy Lenartowicz poprzestaje na pojedynczych komentarzach, jak

60 List do Kraszewskiego z 29.02.1868 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz. cyt., 
s. 120.

61 T. Lenartowicz, Listy o literaturze i sztuce włoskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1867 nr 426 oraz 1868 
nr 3, 4, 9, 10, 11, 17, 28, 36, 37. Być może przerwano publikowanie artykułów Lenartowicza z tej przyczyny, 
że w niewielkim stopniu stanowiły one opisy wielkich dzieł sztuki, co mogło nie pasować do oczekiwań 
czytelników „Tygodnika Ilustrowanego” wobec korespondencji zagranicznych. Przyczyną była 
prawdopodobnie panująca w tym czasie moda na zamieszczanie na łamach pisma reprodukcji zabytków, jak 
również wiadomości o najnowszych odkryciach archeologicznych. Taki charakter miały choćby artykuły 
Hieronima Wielowiejskiego Z podróży po Włoszech, publikowane w „Tygodniku Ilustrowanym” w 1871 r. 
(nr 158, s. 4-7; nr 159, s. 15-18; nr 160, s. 28-30; nr 161, s. 41).

62 Już niektórzy XVII-wieczni polscy podróżnicy do Włoch znali pisma słynnego florentyńczyka; do 
polskich bibliotek trafiło już drugie wydanie Żywotów z 1568 r. Dzieło cieszyło się niesłychaną 
popularnością w XVIII i XIX stuleciu, choć polskiego tłumaczenia doczekało się dopiero na początku XX w. 
Znawcą i wielbicielem Vasariego był m.in. Julian Klaczko. Por. K. Estreicher, Wstęp [w:] G. Vasari, Żywoty 
najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, wybrał, przetłumaczył, wstępem i objaśnieniami opatrzył 
K. Estreicher, Warszawa 1980, s. XXXIV-XXXVIII, a także M. Wrześniak, Florencja -  muzeum. Miasto i 
jego sztuka w oczach polskich podróżników , Kraków 2013, s. 66, 275, 293.

63 P. Hertz, Od tłumacza [w:] P. Muratow, Obrazy Włoch, Warszawa 1972, t. 2, s. 374.
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w Liście z 11 numeru „Tygodnika Ilustrowanego”64. Kremer, podobnie jak autor Lirenki, 

formułuje ogólne wnioski na temat istoty sztuki i jej narodowych wcieleń, porównuje 

krajobrazy włoskie do polskich i opatruje rozważania historyczne komentarzem 

odnoszącym się do dziejów rodzimych (co ma miejsce w korespondencji i poezji 

Lenartowicza). Oczywiście, jego Podróży do Włoch nie sposób wprost przyrównać do 

korespondencji z „Tygodnika Ilustrowanego”. Przede wszystkim -  poza niekwestionowaną 

przewagą objętościową -  zawiera ona dużo więcej analiz dzieł sztuki, jednak niektóre 

podobieństwa w toku rozumowania i podobne tezy wyjściowe czynią z dzieła słynnego 

badacza ciekawy i ważny kontekst dla niniejszych rozważań.

Listy o literaturze i sztuce włoskiej stanowią fundamentalną część wykładu 

poglądów Lenartowicza na temat sztuki w ogóle. Sam poeta nieraz deklarował, że nie 

zamierza formułować definicji, a krytykę uważał za zaprzeczenie idei prawdziwej sztuki, 

której istoty upatrywał poza rozumem, idąc tym samym tropem romantyków65. Podczas 

lektury Listów łatwo jednak dostrzec, że przyświeca im jedna myśl przewodnia, 

mianowicie próba zdefiniowania wielkiego artysty jako człowieka cnotliwego i oddanego 

idei (w domyśle: narodowej lub religijnej)66. W celu zrealizowania swojego zamysłu 

dydaktycznego Lenartowicz eksponował wybrane fakty z biografii omawianych twórców 

oraz interpretował ich dzieła według z góry przyjętego klucza. Prezentowane spostrzeżenia 

nie są jednak pozbawione wartości, nie wszystkie okazują się wtórne67. Nie można ich 

zrównać ze skądinąd trafną i interesującą koncepcją Klaczki, który dzieła XIV-wiecznych 

mistrzów włoskich porównywał do średniowiecznych moralitetów68. U Lenartowicza 

można mówić o zupełnie innym potraktowaniu zarówno twórców, jak odbiorców tych 

dzieł -  w obu przypadkach poeta gloryfikował prostotę i brak wykształcenia, które w jego 

pojęciu miały umożliwiać z jednej strony formułowanie nieskalanego manierą przekazu, 

z drugiej -  odczytywanie czystej esencji dzieła. W takim ujęciu renesansowe obrazy 

religijne nie tyle pouczają, ile odkrywają sferę sacrum przed publicznością, która jest 

całkowicie gotowa na jej interpretację.

64 T. Lenartowicz, Listy o literaturze i sztuce włoskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1868 nr 11, s. 141.

65 Zob. T. Lenartowicz, Listy o literaturze i sztuce włoskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1868 nr 4, s. 45.

66 Pozostaje tu pod silnym wpływem romantyków. Por. J. Misiewicz, Idee i struktury literatury X IX  
wieku, Lublin 1996, s. 22.

67 Taki zarzut stawiała Listom  już Julia Dicksteinówna, zob. J. Dicksteinówna, Teofil Lenartowicz jako  
krytyk artystyczny i profesor Wszechnicy Bolońskiej [w:] taż, Idee i twórcy, t. I, Warszawa 1918.

68 J. Klaczko, Wieczory florenckie. Juliusz II, z posłowiami M. Brahmera i J. Białostockiego, tłum. 
A. Morżkowska, Warszawa 1965, XI Komnaty wyższe, s. 241.
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Lenartowicz sformułował prezentowaną w Listach dewizę już kilka lat 

wcześniej, pisząc do „Gazety Codziennej” o twórczości Giovanniego Dupré:

[dzieła starożytne] nauczyły go jednej rzeczy, to jest że piękność nie mieszka w świecie, ale co 

chwila z niego schodzi, i że dla duszy pragnącej zatrzymać ją na chwilę, nie ma innej akademii nad 

czystość wewnętrzną, ukochanie prawdy, zmysł spostrzegający i nieustanną chęć pracy.69

Można się tu dopatrzyć niemal echa platońskich idei, ale przede wszystkim 

-  widać w rozumowaniu Lenartowicza wpływ Vasariego. Jak pisał Karol Estreicher we 

wstępie do polskiego wydania Żywotów,

Vasari wierzył, że czyny artystów, ich życie i dzieła mają być wzorem postępowania. (...) Jeśli 

następne pokolenia artystów wzorowały się na dziełach i życiu artystów renesansowych, to dlatego, 

że znały je z opisów Vasarego.70

Istotnie, historie opowiadane przez autora Żywotów są wysoce subiektywne, 

a przy tym przesycone chęcią pouczenia czytelnika. Nie można wykluczyć, że Lenartowicz 

w swoich Listach zamierzał w pewnym stopniu naśladować metodę Vasariego. Jego 

poglądy na temat najwybitniejszych dzieł sztuki renesansowej wydają się 

podporządkowane celom dydaktycznym, w tym przede wszystkim teoria na temat 

oderwania twórczości o tematyce chrześcijańskiej, pochodzącej z „boskiego natchnienia”, 

od szkoły antycznej. Lenartowicz nie jest w tym rozumowaniu odosobniony -  XIX stulecie 

to czas kontestacji XVIII-wiecznego klasycyzmu jako dążenia do ideału piękna poprzez 

naśladowanie dzieł starożytnych. Jak pisze Karlheinz Roschitz w swoich rozważaniach o 

rzeźbie romantycznej, zasadniczym celem człowieka nowoczesnego nie je s t sama forma  

klasyczna, lecz ukryta w niej idea11. Stąd być może zwrot romantyków w stronę sztuki 

renesansowej, która, jak zauważa Tadeusz Dobrowolski, opierając się na antycznych 

wzorcach stworzyła własny język plastyczny72. W ten sposób można tłumaczyć także

69 T. Lenartowicz, Listy T.L. z  Florencji, „Gazeta Codzienna” 1861 nr 37, s. 2.

70 K. Estreicher, Dzieło Vasarego, [w:] G. Vasari, Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy
i architektów, wybrał, przetłumaczył, wstępem i objaśnieniami opatrzył K. Estreicher, Warszawa 1980, s. 
XXVI.

71 K. Roschitz, Rzeźba [w:] F. Claudon, C. Noisette de Crauzat, G. Pillement i in., Encyklopedia
romantyzmu. Malarstwo, rzeźba, architektura, literatura, muzyka, przekł. H. Kęszycka, Warszawa 1992, 
Warszawa 1992, s. 134.

72 Zob. T. Dobrowolski, Rzeźba klasyczna i romantyczna w Polsce, dz. cyt., s. 11.
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konsekwentnie budowaną przez Lenartowicza tezę o niezależności twórców quattrocenta i 

cinquecenta od szkoły starożytnej.

Dobór artystów, przedstawianych przez Lenartowicza w Listach, a także 

umiejętność oceny wartości ich dzieł, nie pozostawia wątpliwości, że autor artykułów 

dysponował obszerną (choć nie akademicką) wiedzą z zakresu historii sztuki. Poeta celowo 

uwypuklał kwestie związane z moralnym aspektem prezentowanej twórczości, czyniąc ze 

swojej korespondencji argument dla wyznawanej przez siebie teorii sztuki prostej, 

odnoszącej się do podstawowych zagadnień etycznych, takich jak dobro moralne czy 

cnota.

Jak już wspomniano, Lenartowicz wyrażał się sceptycznie o wartościowaniu 

artystów przez krytyków sztuki, widząc w tych ostatnich bezlitosnych akademików o 

wąskich horyzontach myślowych, niepozwalających dostrzec prawdziwiej wartości 

opisywanych dzieł. Przypominał w tym poniekąd Maurycego Mochnackiego, który rolę 

krytyka widział w kształtowaniu gustów publiczności i poszukiwaniach istoty wielkiej 

sztuki, a nie w sądzeniu i pouczaniu twórców73. Postawa Lenartowicza mogła się wiązać 

również z nieprzychylną często oceną jego dzieł w polskich pismach, którą nieraz 

komentował z goryczą w korespondencji z Kraszewskim czy Konopnicką. W 1886 roku 

pisał o rodzimych krytykach literackich następująco:

Ci rozprawiacze o literaturze, praktyczni, pozytywni, obdzierają sprawy Boże z poezji i wszystko 

podciągają pod realizm targowy, bursowy, jakiś gałgański, i z tego stanowiska o poezji sądzą -  

głupcy bezczelni.74

Niewątpliwie nawiązywał w tym miejscu do dynamicznego rozwoju 

kultury, którą dziś nazwalibyśmy masową lub popularną -  kultury wodewilowej, o niskiej 

często wartości artystycznej, przeznaczonej dla spragnionego nieskomplikowanej rozrywki
, 7cmieszczaństwa75.

I l Professore zadania prawdziwie wielkiej sztuki upatrywał w kształtowaniu 

postaw moralnych. Uważał też, że świadectwem kunsztu i wrażliwości artysty jest sposób

73 Zob. M. Mochnacki, Artykuł, do którego był powodem „Zamek kaniowski” Goszczyńskiego [w:] 
tenże, Pisma krytyczne i polityczne, wstęp Z. Przychodniak, wybór i oprac. J. Kubiak, E. Nowicka, 
Z. Przychodniak, t. I, Kraków 1996, s. 170 i n.

74 List do Kraszewskiego z 4.06.1886 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz. cyt., 
s. 456.

75 Por. J. Misiewicz, Idee i struktury literatury XIXw ieku, dz. cyt., s. 6 i n.
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jego myślenia i postępowania, według takiego klucza dobierał też nazwiska, którym 

poświęcił poszczególne artykuły; wśród nich znajdujemy Rafaela, Michała Anioła, Fra 

Angelico, Domenica Zampieriego (Domenichina) i Lukę della Robbia76. W jednym z 

Listów autor zaznaczył, że nie miał bynajmniej zamiaru pisania w całej rozciągłości o 

sztuce włoskiej, ale o kilku tylko ludziach genialnych, na których promień Bożego 

natchnienia najwyraźniej się objawił11. Lenartowicz zamierzał pouczyć zdemoralizowane 

jego zdaniem społeczeństwo polskie (na czele z artystami), jak nienaganna postawa 

etyczna prowadzi do powstania najpiękniejszych dzieł sztuki. W celu wzmocnienia 

przekazu niejednokrotnie naginał niektóre fakty z życia omawianych twórców, a inne 

pomijał. Jeśli chodzi o źródła, jak wspomniałam, w znacznej mierze opierał się na 

popularnych w owym czasie Żywotach najsłynniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów 

Vasariego, rozbudowując lub hiperbolizując nakreślone przez niego tezy o przewadze 

moralnej najwybitniejszych artystów renesansu.

Poprzez porównanie poszczególnych Listów z odpowiadającymi im rozdziałami 

Żywotów, poezjami Lenartowicza oraz opiniami wyrażonymi przez niego w osobistej 

korespondencji, staram się wykazać, jak dalece chęć zbudowania jednoznacznej teorii na 

temat związku przyczynowo-skutkowego między postawą życiową twórcy a jakością jego 

osiągnięć artystycznych wpływała na Lenartowiczowskie kształtowanie rozważań o sztuce. 

W efekcie były one praktycznie pozbawione analizy warsztatu artysty, do której poeta z 

pewnością był zdolny, jak dowodzi chociażby korespondencja między nim a Józefem 

Ignacym Kraszewskim czy Teklą Zmorską. Wydaje się, że artykuły Lenartowicza miały na 

celu przede wszystkim skierowanie uwagi polskich czytelników, zagubionych między 

anachronicznymi ideałami romantyzmu a skrajnym utylitaryzmem pozytywizmu, w stronę 

wartości fundamentalnych, wśród których prymarna z jego punktu widzenia była religia 

chrześcijańska.

W jednym z ostatnich Listów78 Lenartowicz mówi o upadku sztuki, w jego 

pojęciu związanym z odejściem artystów od naiwności pod wpływem krytyków. Widać tu 

nieomal zapowiedź modernistycznego dekadentyzmu, gdy czytamy, że wiek XIXze  swymi 

cudownymi wynalazkami je s t po d  względem moralnym bardziej potworny, bardziej

76 W pierwszym liście Lenartowicz popełnił błąd w nazwisku rzeźbiarza; być może dopiero w tym
okresie poznał jego twórczość.

77 „Tygodnik Ilustrowany” 1868, nr 37, s. 131.

78 „Tygodnik Ilustrowany” 1868, nr 36, s. 114-115.
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barbarzyński niż jakikolwiek dotąd19. Owa porzucona „naiwność”, pojmowana jako 

prostota i szlachetność w służbie wyższej idei80, stanowiła rodzaj hasła przewodniego w 

artykułach publikowanych w „Tygodniku” i jednocześnie jest kluczem do zrozumienia 

Lenartowiczowskiej teorii sztuki i artysty. Bohaterowie Listów byli kreowani przez autora 

na, jak sam ich określał, „męczenników sztuki” -  i stworzyli rodzaj swoistego almanachu 

genialnych artystów, charakteryzującego fenomen włoskiego odrodzenia:

Owóż artyści, którzy ostateczny cios zadają wielkości i zbawiennemu na społeczeństwo wpływowi 

sztuki, są to kupcy w świątyni, wyzyskujący wrodzone zamiłowanie człowieka do piękna i 

wykonywający przedmioty, mające im służyć za towar, na zimno, bez dążności, bez myśli głębszej, 

z celem jedynym przyciągania oka efektem czy formą. Pośród takiego zastępu fałszerzy i 

przekupniów, artysta, co ukochał piękno i prawdę i z serca do serc bratnich przemawiać pragnie, 

przechowujący ostatnią iskrę ognia świętego, staje się przedmiotem nienawiści wszystkich, 

chociażby był najskromniejszym.81

II.1.1 Rafael Santi -  „Tygodnik Ilustrowany” 1868 nr 3 i 4

Pierwszym artystą, którego opisał Lenartowicz -  co od razu pokazuje, że nie 

zależało mu na kolejności chronologicznej, a raczej wartościującej -  był Rafael Santi, 

jeden z najbardziej cenionych przez romantyków malarzy renesansowych82. Przyczyną 

owej popularności była zarówno biografia młodo zmarłego artysty -  która wpisywała się w 

mit „artysty przeklętego”83 -  jak i unikalne wartości, przypisywane jego dziełom przez 

najbardziej znaczące indywidualności XIX wieku. Także w Polsce niemal wszyscy -  

począwszy od Wojciecha Stattlera, przez Krasińskiego, Słowackiego i Norwida po

79 Zob. list od Kraszewskiego z 28.02.1885 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz. 
cyt., s. 430.

80 Lenartowicz nawiązuje w ten sposób wyraźnie do spuścizny romantyków, zob. W. Okoń, Artysta 
[w:] Słownik literatury polskiej X IX  wieku, dz. cyt., s. 43-44.

81 „Tygodnik Ilustrowany” 1868, nr 36, s. 115.

82 Por. W. Okoń, Sztuki siostrzane. Malarstwo i literatura w Polsce w drugiej połowie X IX  wieku. 
Wybrane zagadnienia, Wrocław 1992, s. 203-216. Rafael został częściowo „zdetronizowany” dopiero wraz z 
pojawieniem się Bractwa Prerafaelitów w 1848 roku. Por. E.H. Gombrich, Pisma o sztuce i kulturze, dz. cyt., 
s. 307. Lenartowicz, wbrew nowym nurtom, również w tym przypadku pozostał wierny romantycznym 
wzorcom.

83 Por. W. Okoń, Artysta [w:] Słownik literatury polskiej X IX  wieku, dz. cyt., s. 44-45.
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Kraszewskiego -  zachwycali się transcendentnym wymiarem obrazów renesansowego 

mistrza, a przy tym ich doskonałością formalną i kolorystyczną84. Rafael uznawany był za 

niedoścignionego geniusza sztuki chrześcijańskiej, który opanował i przekroczył wzorce 

antyczne -  jak w Rozmowie umarłych Norwida, gdzie sam Santi mówi do Byrona:

Herkula moc w ramieniu, Apolla moc w wdzięku 

Zwyciężywszy, jak dziecię pogańskie na ręku 

Zaniosłem k'źródłu, które prawdy jest źwierciadłem 

I pochrzciłem — i Sfinksa z uśmiechem odgadłem.85

Romantyczny kult Rafaela kontestował -  z punktu widzenia historyka sztuki i 

znawcy włoskiego renesansu -  Julian Klaczko, pisząc w roku 1900 w Juliuszu II, że:

Rafael nie budzi już w nas tych nadmiernych i naiwnych zachwytów, które wywoływał w swojej 

epoce: nauczyliśmy się lepiej poznawać granice jego geniuszu. Boski Santi -  obecnie wszyscy 

godzą się z tym -  nie dorównuje Michałowi Aniołowi potęgą rysunku, nie posiada też sztuki 

czarodziejskiego modelowania Leonarda, a gdy mówimy o jego kolorycie musimy zapomnieć o 

Tycjanie. Dodajmy też, że Rafael nie posiada siły dramatycznej Giotta, ani patetycznej głębi 

Buonarottiego, ani też wzruszającego mistycyzmu religijnego Fra Angelica; nie widzimy go też 

nigdy w zapasach z przyrodą, by wydrzeć jej tajemnicę, jak to czynił autor Giocondy. Posiada 

natomiast nieporównane poczucie piękna i dar kompozycji, jakich nie posiadał żaden z malarzy 

Odrodzenia; to są jego zalety główne, „dwa skrzydła”, które go wzniosły do nieśmiertelności.86

Znamienne, że z największym uznaniem wyrażał się Klaczko o „poczuciu 

piękna” malarza Madonn; to jedyna uwaga w jego wypowiedzi, która nie dotyczy 

szczegółów warsztatu malarskiego. Pod tym względem krytyk pozostawał w zgodzie z 

romantykami, którzy właśnie to nieokreślone piękno uznawali za istotę malarstwa Rafaela. 

Jednocześnie Klaczko w tej samej rozprawie nazwał jego twórczość wzniosłym ideałem

84 Por. A. Kowalczykowa, Rafael, czyli o stylu romantycznym, „Pamiętnik Literacki” 1982 nr 73, s.
199-223,
http://bazhum.muzhp.pl/media7/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_kry 
tyce_literatury_polskiej-r1982-t73-n1_2-s199-223.pdf [dostęp: 1.09.2018].

85 C. Norwid, Rozmowa umarłych [w:] Poezye Cypriana Norwida. Pierwsze wydanie zbiorowe, Lipsk
1863, s. 67.

86 J. Klaczko, Wieczory florenckie. Juliusz II, dz. cyt., s. 230.
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piękna chrześcijańskiego8 , kontynuując tym samym myśl poprzedników.

Sąd ten podzielał również Lenartowicz. Jak wspomniałam powyżej, dzieła religijne 

reprezentują według autora Lirenki najwyższy wymiar sztuki w ogóle, przybliżając 

przeciętnemu człowiekowi istotę boskości; takie są według niego prace Rafaela:

Ukazuje się Rafael jak anioł Boży, zesłany by uwidomić ludziom te blaski zaziemskie (...) Malarz, 

co takiemi malował kolorami, co światło nieziemskie na płótno przenieść potrafił, musiał należyć 

do wyj ątkowych ludzi, do dusz wybranych, i widziemy z historyi życia jego, że nie tylko ceniony 

był i wielbiony dla geniuszu swego, ale i dla najpiękniejszych przymiotów serca.88

Warto zwrócić uwagę na to, co Lenartowicz mówi tu o kolorach. Z jego listów i 

wierszy wiemy, że był niesłychanie wrażliwy na określone odcienie89. Błękit i złoto na 

przykład to dla niego barwy wyjątkowe, przypisane odzwierciedlaniu boskości90. Julia 

Dicksteinówna, a później Maria Janion zwróciły uwagę, że te kolory pojawiają w jego 

poezji niejednokrotnie91. W Zachwyceniu występują -  jak w Złotym kubku -  złote owoce 

na rajskim drzewie, złote są także kłosy na niebiańskich polach, poprzetykanych 

niebieskimi bratkami. Aniołowie przygrywają na złotych skrzypcach, święty Piotr otwiera 

bramy niebios złocistym kluczem, złote są oczy dzieci idących do raju w fiołkowych 

szatach, złoty jest wreszcie sam mistrz Rafael w poemacie Artyści. Argument92; ale na 

złoto zabarwiony jest również zwodniczy kwiat, rosnący w otchłaniach piekielnych i 

syczący na tego, kto się po niego schyli, złote płomienie goreją pod Madejowym łożem, 

złote monety spoczywają w sakwie Judasza; błękit także pojawia się niekiedy w kontekście 

negatywnym: gnijące łąki piekieł są pełne zwiędłych niezapominajek. Biel i srebro 

reprezentują z kolei w poezji autora Błogosławionej niewinność i wieczność -  i to właśnie 

te kolory konstytuują światło na Przemienieniu Pańskim. Być może dlatego na czele

87 Tamże, s. 256.

88 „Tygodnik Ilustrowany” 1868, nr 4, s. 45; Lenartowicz opisuje w tym miejscu Przemienienie 
Pańskie.

89 Kolbuszewski mówi wręcz, że doskonałość kolorystyki mistrzów włoskich musiała znaleźć 
poetycki odpowiednik u Lenartowicza (J. Kolbuszewski, Kult sztuki w twórczości Lenartowicza, dz. cyt., s. 
10).

90 Symbolika kolorów u Lenartowicza nawiązuje do symboliki ikon, por. P. Dziadul, Słowo -  obraz 
paradygmatyczny -  ikona. O intersemiotyczności w słowiańskiej kulturze prawosławnego średniowiecza, 
„Poznańskie Studia Slawistyczne” 2/2012, s. 146.

91 J. Dicksteinówna, Teofil Lenartowicz jako krytyk artystyczny..., dz. cyt., s. 90; M. Janion, „Wiersze 
sieroce " Lenartowicza, Kraków 1972, s. 19-21.

92 T. Lenartowicz, Artyści. Argument [w:] Album włoskie, Lwów 1870, s. 152.
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omawianych w Listach artystów Lenartowicz postawił Rafaela -  w jego obrazach, 

przesyconych błękitami i różnymi odcieniami żółci, mógł widzieć odzwierciedlenie 

swojego wyobrażenia boskości.

Lenartowicz przeciwstawiał upodobanie wielkich artystów (w tym przypadku 

Rafaela) do przenoszenia na płótno najwyższych idei ogólnych, dotyczących życia i 

śmierci, Boga, świętości -  rozpowszechniającemu się utylitaryzmowi sztuki. Co znaczące, 

piętnował tylko skrajne jego przejawy: sprowadzanie sztuki do roli czysto użytkowej, 

powszedniej, pozbawionej transcendencji. Dydaktyzm rozumiany jako podejmowanie 

problemów współczesności i kształtowanie postaw społecznych93 znajduje 

odzwierciedlenie w działalności literackiej i rzeźbiarskiej Lenartowicza, a także w jego 

nielicznych wypowiedziach teoretycznych. Niemniej za kwintesencję wielkiej sztuki 

uważał on taką, której sens obraca się wokół szeroko pojętej moralności, duchowości -  w 

ujęciu patriotycznym bądź religijnym94. Odejście od tych wartości uznawał za upadek 

sztuki :

O młodych nie mówcie mi, żywego słowa od nich naród nie usłyszy, fabrykanci dziejów, literatur, 

moralistyki, poezji, polityki, a wszystko drewnianym stylem, a wszystko westchnienia miłości, 

jakby w tych ludziach światła niebieskie i ojczyste zagasły -  nędza. (...) to wszystko zdaje się nie 

mieć gruntu pod sobą, nie wynikać z potrzeby ogólnej (...)95

O upodobaniu romantyków do „idealnej koncepcji sztuki” mówi Gombrich w 

Pismach o sztuce i kulturze, za przykład uwielbianego w tym czasie artysty podając 

właśnie Rafaela96. „Boski” talent autora Szkoły ateńskiej był postrzegany w ten sposób już 

za czasów Goethego. W Podróży włoskiej odnosił się on krytycznie do założeń szkoły 

nazareńczyków97, którzy głosili odnowę narodowej sztuki niemieckiej na wzór 

wczesnorenesansowego malarstwa włoskiego. Autor Fausta komentował tę postawę jako 

mało ambitną poprzez nawiązywanie do sztuki niedojrzałej, sentymentalnej:

93 Por. A. Martuszewska, Dydaktyzm  [w:] Słownik literatury polskiej X IX  wieku, dz. cyt., s. 192-194.

94 Takie są też jego dzieła i takie im stawia zadanie; zob. list do Kraszewskiego z 24.02.1872 [w:]
Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz. cyt., s. 232-233.

95 Tamże, s. 116.

96 E.H. Gombrich, Pisma o sztuce i kulturze, dz. cyt., s. 309.

97 Artystów niemieckich, działających w Rzymie na początku XIX wieku.

22



W każdej dziedzinie sztuki bliższy nam jest młodzieniec delikatny, obdarzony wielkimi talentami, 

którego żywiołem są tony łagodne, powabne i naturalne ( . )  Oto dlaczego artystów niemieckich 

fascynowała wczesna twórczość Rafaela, dlaczego podziwiali ją bez zastrzeżeń.98

Także Lenartowicz, choć programowo z innych względów, całą twórczość Rafaela 

postrzegał w kategoriach owej łagodności i naturalności. Nie dopuszczał -  przynajmniej w 

swoich rozważaniach na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” -  możliwości korzystania 

przez malarza z Urbino z wzorców klasycznych, które niewątpliwie stanowiły przecież 

podstawę jego warsztatu twórczego. Nie ulega wątpliwości, że polski poeta świadomie 

pomijał tę zasadniczą kwestię w Listach. Kraszewski, stały korespondent Lenartowicza, w 

swoich Kartkach z podróży pisał wprost, że wzory starożytne, wpływy współczesnych z 

pobożnego, uczuciowego Rafaela wyrabiają wielkiego pogańskiego artystę99. Tego 

skojarzenia z pogańszczyzną pragnął właśnie uniknąć autor Listów, budując swoją teorię 

sztuki chrześcijańskiej, przewyższającej swoimi walorami -  moralnymi i artystycznymi -  

wszelkie inne wytwory ludzkiej wyobraźni.

Malarstwo renesansu, a w szczególności dzieła Rafaela, służyły Lenartowiczowi za 

punkt odniesienia w rozważaniach o sztuce w ogóle. Rozważania te nie dotyczyły prawie 

nigdy szczegółów warsztatu twórczego, ale zawsze zawierały się w dychotomiach: ideał- 

pustka, treść-forma, geniusz-rzemiosło. W liście do Tekli Zmorskiej z 27 lutego 1874 roku 

sztuka Rafaela występuje jako kontekst refleksji na temat działalności artystycznej 

Henryka Siemiradzkiego:

O rysunku Siemiradzkiego mam wyobrażenie, szkoła francuska ostatnich czasów, realizm, z 

którym trudno mi się pogodzić. Przy tym wszystkim może mieć kolor piękny i rysunek poprawny. 

Co do idei... sprowadzanie wszystkiego do poziomu dzisiejszej poziomej myśli, nie tak robili ci, co 

podnosili dusze do wyższych zadań. [...] W rzeczy sztuki znam tylko wielkość starej szkoły 

dominikinów i Rafaelów, a mianowiciej w malarstwie religijnym, przedmiot to nie dla
wszystkich.100

98 J. W. Goethe, Podróż włoska, tłum., przypisami i posłowiem opatrzył H. Krzeczkowski, Warszawa 
1980, s. 319-320.

99 J.I. Kraszewski, Kartki z  podróży 1858-64, dz. cyt., t. I, Warszawa 1977, s. 285.

100 List do Zmorskiej z 27.02.1874 [w:] Listy Teofila Lenartowicza do Tekli Zmorskiej 1861-1893, z 
autografu wydała, wstępem i przypisami opatrzyłą J. Rudnicka, posł. napisał S. Szwalbe, Warszawa 1978, s. 
137. Podobne sformułowanie pojawia się w artykule o Luce della Robbia, podsumowując opis Zwiastowania 
Panny Najświętszej: rzecz ta jest serio i nie do wszystkich mówi, zob. T. Lenartowicz, Listy o literaturze i 
sztuce włoskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1868 nr 28, s. 19.
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Zarówno wybór Rafaela na czołowego przedstawiciela włoskiego renesansu, jak i 

akcentowanie w ocenie jego twórczości takich cech, jak prostota, bezpośredniość czy 

„boskość”, świadczą, jak wspomniałam, o romantycznych źródłach koncepcji 

Lenartowicza. Tradycję myślową, do której nawiązywał, autor Lirenki streścił właściwie w 

jednym zdaniu Józef Kremer, pisząc o Rafaelu, że Boża łaska opromieniła młodego ucznia, 

czyniąc go na całe życie wybrańcem wśród wybrańców piękności wzniosłej, przeczystej101. 

Dla porównania wystarczy przywołać chociażby liryki Leonarda Sowińskiego, 

inspirowane podróżą włoską, w których poczesne miejsce zajmuje fascynacja malarstwem 

Rafaela. Wiesław Olkusz w artykule o twórczości „włoskiej” Sowińskiego stawia tezę, że 

tryptyk poetycki Madonny Rafaelowe, opublikowany w „Tygodniku Ilustrowanym” 1867 

nr 403, jest świadomą demonstracją łączności światopoglądowej z romantykami102. Jak 

wspominałam, o tym samym zjawisku należałoby mówić w przypadku Lenartowicza, obaj 

poeci opierali się nawet na tym samym źródle wiedzy o Rafaelu, jakim są Żywoty 

Vasariego.

Żywot Rafaela według Lenartowicza to niemal streszczenie opowieści Vasariego. 

Poeta dokonał jedynie drobnej korekty w odniesieniu do obyczajów mistrza z Urbino, 

twierdząc, że obce mu były „pokusy tego świata”, podczas gdy Vasari pisał o zamiłowaniu 

Rafaela do rozkoszy cielesnych103. Tego rodzaju „sprostowanie” wpisuje się w myśl 

przewodnią Listów, sprecyzowaną w akapicie otwierającym pierwszy z artykułów: 

genialnego artystę scharakteryzował tu Lenartowicz jako człowieka nie tylko 

utalentowanego, ale i cnotliwego, a jego powołanie nazwał „świętym” . Najwyższym 

zadaniem sztuki włoskiego renesansu było według niego uchwycenie istoty boskości, 

piękna i prawdy, i przybliżenie ich również mniej wykształconym odbiorcom; słowem: 

uczłowieczenie tego, co pozaziemskie i nieuchwytne. Tak widział Lenartowicz malarstwo 

Rafaela -  i podobnie interpretował rzeźby kolejnego z bohaterów Listów, Michelangela 

Buonarottiego.

101 J. Kremer, Podróż do Włoch, t. 5 cz. I Rzym, Wilno 1863, s. 201.

102 W. Olkusz, Dzieła sztuki renesansowej jako przedmiot poetyckiego opisu w twórczości lirycznej 
Leonarda Sowińskiego [w:] Z pozytywistycznych zbliżeń literatury i malarstwa, Opole 1998, s. 28. Badacz 
wymienia także inne utwory poetyckie oparte na tym samym temacie, zob. tamże, s. 200-201.

103 G. Vasari, Żywoty..., dz. cyt., s. 402.
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II.1.2 Michał Anioł - „Tygodnik Ilustrowany” 1868 nr 9, 10 i 11

Lenartowicz analizował sztukę włoskiego odrodzenia w kontekście sytuacji 

podzielonych politycznie Włoch, przyznając jej rolę jednoczącego katalizatora, 

kształtującego postawy moralne i odnoszącego do sfery divinum. Świat zazmysłowy 

wypowiedziała Italia artystyczna, jakby celem Włoch było, po  upadku politycznym, 

moralne prowadzenie świata -  pisał w artykule poświęconym Michelangelo 

Buonarottiemu104

I l Professore uważał Michała Anioła za przeciwieństwo Rafaela pod względem 

sposobu formułowania przekazu dzieła artystycznego; nazywał go malarzem Jehowy, siły i 

potęgi, podczas gdy eteryczny Santi, malarz słodkich Madonn, miał być wyrazicielem 

piękności i miłości105. W autorze Dawida polski poeta cenił przede wszystkim wielkość 

ducha i brak poszukiwania przyziemnych korzyści:

Jedyny to artysta, który godność swoję utrzymał do końca i nigdy się pochlebstwem dworaków, jak 

to bywało u poetów mianowicie, nie poniżył. (...) Stary Florentczyk nie ustąpił, gdy szło o prawdę 

i godność sztuki.106

Na poparcie tej tezy Lenartowicz przytoczył liczne spory Buonarottiego z 

papieżami: Juliuszem II i Sykstusem IV (mając zapewne w pamięci także inne, 

opowiadane przez Vasariego), wśród nich te dotyczące kolorów użytych do malowania 

Kaplicy Sykstyńskiej czy zakupu marmuru do budowy papieskiego mauzoleum107. 

Świadczyły one o tym, że włoskiemu rzeźbiarzowi zależało przede wszystkim na wysokiej 

jakości dzieła artystycznego, nawet kosztem przełamania obowiązującej konwencji, przez 

co nieraz ryzykował gniew swoich mecenasów. Istotnie, wszelkie analizy twórczości 

Michała Anioła świadczą o jego potrzebie zachowania indywidualizmu w dziełach, 

tworzonych przecież w przeważającej mierze na zamówienie. Nie był skłonny do ustępstw, 

co doskonale obrazuje historia powstania nagrobków Giuliana di Lorenzo de’ Medici (syna 

Wawrzyńca Wspaniałego) i Lorenza di Piero de’ Medici (wnuka Wawrzyńca Wspaniałego)

104 T. Lenartowicz, Listy o literaturze i sztuce włoskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1868 nr 9, s. 112.

105 „Tygodnik Ilustrowany” 1868 nr 17, s. 201.

106 „Tygodnik Ilustrowany” 1868 nr 11, s. 141.

107 Tamże.
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w Kaplicy Medyceuszów przy kościele San Lorenzo we Florencji, powstałych na 

zamówienie papieża Leona X. Posągi wyrzeźbione przez Buonarottiego nie zostały 

stworzone jako wierne portrety zmarłych, ważniejszy był ich przekaz alegoryczny; pod 

rzeźbami wyobrażającymi Wawrzyńca i Juliusza mistrz umieścił figury Świtu, Zmierzchu, 

Dnia i Nocy. Na zarzuty w kwestii braku podobieństwa rzeźb do ich pierwowzorów artysta 

odpowiadał krótko: Za tysiąc lat nikt nie będzie wiedział, ja k  wyglądali Medyceuszeim. 

Najsłynniejsza z tej grupy jest Noc z nagrobka Giuliana, budząca dyskusje już wśród 

współczesnych, a w XIX wieku ożywiająca wyobraźnię romantyków -  ta właśnie rzeźba 

zwróciła także uwagę Lenartowicza. Noc przedstawiona została jako kobieta w pozycji 

półleżącej, z zamkniętymi oczami, podpierająca głowę w geście rezygnacji. Pod jej 

stopami widoczne są dwa symbole snu -  wiązka maku i sowa (która może też być 

zwiastunem nieszczęść). Leżąca obok maska uosabia marzenia senne, ale istnieją też 

hipotezy na temat jej podobieństwa do fizjonomii autora109. Ów smutek i zamyślenie Nocy 

był niejednokrotnie przedmiotem rozważań interpretatorów, zwłaszcza że sam autor 

uzupełnił posąg poetyckim komentarzem110:

Caro m'è 'l sonno, e più l'esser di sasso, 

mentre che 'l danno e la vergogna dura; 

non veder, non sentir m'è gran ventura; 

pero non mi destar, deh, parla basso.111

Sen cenię, głazem być jest lepszym losem,

Póki zło z hańbą w świecie się panoszą.

Nie widzieć, nie czuć jest dla mnie rozkoszą;

Przeto mnie nie budź, cyt! mów cichym głosem.112

108 M. Brahmer, Wstęp [w:] L. Staff, M ichał Anioł i jego poezje, wstęp M. Brahmer, Warszawa 1977, 
s. 90.

109 Interpretacja symboliczna za Mieczysławem Brahmerem, zob. M. Brahmer, Wstęp [w:] L. Staff,
M ichał Anioł i jego poezje, dz. cyt., s. 95.

110 Czterowiersz ten był odpowiedzią na poetycki komentarz Giovanniego Battisty Strozziego:

Noc, którą widzisz w słodkim snu oprzędzie,
Jest przez Anioła wykuta w kamieniu.
Żyć musi, skoro spoczywa w uśpieniu,
Jeśli nie wierzysz, zbudź ją, mówić będzie.

(Cyt. za: R. Rolland, Żywot Michała Anioła, przeł. Wacław Berent, Warszawa 1924, s. 77.)

111 Michelangelo Buonarroti, Rime, red. Gustavo Rudolfo Ceriello, Rizzoli 1954, s. 247 
http://www.intratext.com/IXT/ITA2412/_P6V.HTM [dostęp: 1.09.2018].

112 Michał Anioł Buonarotti, Poezje, przeł. Leopold Staff, Warszawa 1964, s. 63. Lenartowicz 
w omawianym artykule zamieścił własne tłumaczenie czterowiersza:

26

http://www.intratext.com/IXT/ITA2412/_P6V.HTM


Przekaz wiersza -  cierpienie, chęć ucieczki od świata -  należy wiązać z osobistym 

zaangażowaniem Buonarottiego w sytuację polityczną we Włoszech po śmierci 

Wawrzyńca Wspaniałego, protektora i mentora Michelangela. Lenartowicz, analizując 

czterowiersz, odnosił jego przekaz do tragicznego zakończenia sprawy Savonaroli, którego 

zwolennikiem miał być autor Dawida113; taka interpretacja wydaje się jednak nieco 

zawężona i może służyć jedynie poparciu tezy polskiego poety o ideałach chrześcijańskich, 

przyświecających działalności słynnego rzeźbiarza, co nie do końca jednak wynika z jego 

biografii. Podsumowanie rozważań Lenartowicza na temat poetyckiego komentarza do 

Nocy jednoznacznie wskazuje na chęć przypisania jej nieco innego ciężaru znaczeniowego, 

niż miała w rzeczywistości: Kilka tych wierszy, prawdziwie z wyższego ducha idących, było 

uderzeniem młota w miedziane czoła współczesnych114 Istotnie, doszukiwanie się 

przekazu o zabarwieniu politycznym w skomplikowanej symbolice przedstawień w 

Kaplicy Medyceuszy nie jest bezzasadne115, ale Lenartowicz nie poszerzył swoich 

dociekań, ograniczając się do jednej wspomnianej uwagi. Poprzedził ją  jednak istotnym 

spostrzeżeniem, pisząc:

Posąg nocy w grobach Medyceuszy (...) niezrozumiałą dla widza wydaje się zagadką. Podziwia on 

znajomość anatomii i rozmiary kolosu, smutek wszakże tej nocy jest mu niewytłumaczony. Każdy 

czas ma widać swoje troski i te odległe nie bolą (...)116

Jednocześnie Lenartowicz podkreślał, że twórczość Michała Anioła w szczególny 

sposób przemawiała do XIX-wiecznych odbiorców, którzy potrzebowali wzniosłości i 

wielkich idei. Stawiał go pod tym względem obok Dantego (to zestawienie jest często 

spotykane w XIX-wiecznej krytyce, na przykład u Kremera117), twierdząc nawet wprost, że 

Boska komedia znalazła zrozumienie i uznanie dopiero u

Błogo mi śpiącej i żem martwą skałą,
Że się nie schodzę z podłością i pychą,
Nieczuć, nie widzieć mą fortuną całą,
Ze snów mnie nie budź i proszęć, mów cicho.

Ten wiersz tłumaczył też Norwid (Z Buonarottiego).
113 Zob. T. Lenartowicz, Listy o literaturze i sztuce włoskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1868 nr 10, 
s. 124.

114 Tamże.

115 Zob. L. Staff, dz. cyt., s. 95-97.

116 T. Lenartowicz, Listy o literaturze i sztuce włoskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1868 nr 10, s. 124

117 Zob. J. Kremer, Listy z  Krakowa, t. I, Kraków 1843, s. 222.
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społeczeństwa znajdującego się na tej samej drodze, na której znalazł się wielki wieszcz florencki, 

kiedy z prostego zeszedł toru i zabłąkał się w lesie skalistym i ciemnym, w owym przedsionku 

piekielnym, w którym, jak wtedy Wirgiliusz jemu, tak on dziś społeczeństwu przychodzi w pomoc, 

razem z Tytanem dłuta, Michałem Buonarottim.118

Niestety, autor Listów nie rozwinął tej myśli, można jedynie domniemywać, że 

Michał Anioł był dla niego przede wszystkim surowym krytykiem społeczeństwa, twórcą 

dzieł monumentalnych, bogatych znaczeniowo, a jednocześnie bardzo ludzkich (realizm i 

dokładność anatomiczną posągów Lenartowicz zawsze uzasadniał służbą wyższemu 

przekazowi). Można to ocenić na podstawie opisu Mojżesza z nagrobka papieża Juliusza II, 

rzeźby, która wywarła na Lenartowiczu szczególne wrażenie. Jak sam wspomniał, oglądał 

ją po lekturze Vasariego, opisującego emocjonalną reakcję Żydów, tłumnie 

odwiedzających nowo powstały pomnik, aby oddać cześć swemu prorokowi. Taką funkcję 

„użytkową” polski poeta traktował jako wyznacznik doniosłości i artystycznej miary 

dzieła.

Realizm to najczęściej podkreślana przez XIX-wiecznych obserwatorów cecha 

twórczości Buonarottiego, budząca podziw, lecz nie zawsze uważana za zaletę, zwłaszcza 

na początku XIX stulecia. W 1825 roku Stanisław Dunin Borkowski, niczym surowy 

przedstawiciel Soboru Trydenckiego, oceniał niektóre dzieła Michelangela jako 

„niestosowne”, bo przedstawiały nagość w kontekście tematu religijnego119. Dziesięć lat 

później Franciszek Wołowski pisał z zachwytem o nagich alegoriach pór dnia w Nowej 

Zakrystii w kościele San Lorenzo120, których z kolei nie doceniła Anna Potocka (choć 

uznała doskonałość ich rysunku), podróżująca po Włoszech w podobnym okresie121. Józef 

Ignacy Kraszewski w Kartkach z podróży podkreślał siłę wyrazu i uniwersalność 

przesłania posągów Medyceuszów w tej kaplicy122. Julian Klaczko w latach 90. twierdził, 

że świat Michała Anioła uznawał tylko panowanie człowieka, wykluczając wszystkie inne 

królestwa w naturze123. Sztukę Buonarottiego nazywał dumną, a jako jej główne cechy

118 T. Lenartowicz, Listy o literaturze i sztuce włoskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1868 nr 11, s. 142.

119 Zob. M. Wrześniak, Florencja -  muzeum, dz. cyt., s. 243.

120 Tamże, s. 279.

121 Tamże, s. 290.

122 J.I. Kraszewski, Kartki z  podróży. 1858-1864, opr. P. Herz, t. 1, Warszawa 1977, s. 311.

123 J. Klaczko, Wieczory florenckie. Juliusz II, dz. cyt., s. 282.

28



wymieniał ogrom, patos i nagość. Kaplicę Sykstyńską opisywał jako wyzwanie rzucone 

współczesnym, pełne śmiałych rozwiązań formalnych, zuchwałe i epatujące potęgą, 

onieśmielające124. Wszystkich wymienionych podróżników łączy zadziwienie nad 

kunsztem wielkiego florentyńczyka i jego śmiałością w wyrażaniu swoich koncepcji. Do 

grona tych krytyków zaliczył się także Lenartowicz.

Wydaje się, że autor Lirenki pragnął widzieć pewne podobieństwa między swoimi 

losami a życiorysem wielkiego rzeźbiarza. W ostatnim Liście o Buonarottim cały akapit 

poświęcił tłumaczeniu jego ucieczek -  najpierw z Florencji, później z Rzymu. Być może w 

zawoalowany sposób odniósł się tu do własnej emigracji politycznej, jednocześnie 

usprawiedliwiając się jakby z nieobecności w kraju w trudnym okresie powstania:

(...) zdawaćby się mogło iż ów olbrzym sztuki o własnem tylko myślał bezpieczeństwie (...) 

Wszakże i Dante, którego obok Biblii i Homera wyłącznie czytywał, w jednej był tylko bitwie, a 

żaden z jego współziomków nie poczytał mu tego za ujmę; bo dość na takiej jednej próbie temu, 

kto cięższych walk wytrzymał tysiące.125

Michelangelo Buonarotti jest w ujęciu Lenartowicza symbolem artystycznej siły, 

surowej prawdy, ale i wielkiej pobożności. Autor Listów kreował go, jak powiedziano, na 

przeciwieństwo Rafaela, odkrywcę innych aspektów duchowości niż malarz z Urbino, 

aczkolwiek wyznającego tożsame wartości chrześcijańskie. Trzecim artystą, który dopełnia 

Lenartowiczowską wizję włoskiego renesansu, jest Fra Angelico, najbliższy estetycznym 

poszukiwaniom samego poety jako twórcy.

II.1.3 Fra Angelico - „Tygodnik Ilustrowany” 1868 nr 17

Kolor, gesta i wyraz twarzy świętych i aniołów Fiesoli nie mogą być naśladowanemi. Z trzech 

najwyższych arystów włoskich, malarzem Jehowy, siły, potęgi, jest Michał Anioł, piękności i 

miłości Zbawicielowej Rafael, a już chyba Ducha Świętego Fra Angelico.126

124 Tamże.

125 T. Lenartowicz, Listy o literaturze i sztuce włoskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1868 nr 11, s. 141.

126 T. Lenartowicz, Listy o literaturze i sztuce włoskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1868 nr 17, s. 201.
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Tego rodzaju podsumowania brzmią jak echo rozważań Vasariego, mówiącego o 

postaciach aniołów i świętych z Koronacji Matki Boskiej:

Wydaje się, że te duchy błogosławione nie mogą inaczej wyglądać w niebie lub -  powiedzmy 

raczej -  nie mogłyby lepiej być wyobrażone. Wszyscy święci i święte są tam nie tylko żywi, ale i 

niezwykle delikatnie malowani, pełni słodyczy, a koloryt tego obrazu, zaiste jest dziełem świętego 

lub anioła.127

Włoski historiograf nie zaprzeczał przy tym jednak umiejętnościom Fra Angelico, 

ukształtowanym dzięki znajomości dawnych arcydzieł. Lenartowicz natomiast, tak jak w 

przypadku oceny twórczości Rafaela, świadomie skwitował krótką wzmianką aspekt 

gruntownego wykształcenia, które musiał przecież odebrać każdy renesansowy artysta. 

Podobnie jak w ocenie innych twórców, i tu autor artykułów skupił się na duchowym 

wymiarze działalności braciszka z Fiesole:

Fra di Fiesole od jego czasów aż do naszych dni nikt naśladować nie potrafił, a tajemnica tej 

trudności spoczywa nie w wysokich zdolnościach braciszka, ale w sercu wolnem od obłudy, 

przebaczającem, prostaczo-religijnem, bez sentymentalizmu, i w swobodzie duszy, która osobiście 

nic do życzenia nie miała, ani chwały, ani bogactwa, ani towarzystwa, nic, oprócz chęci 

opowiadania cudów Bożych.128

Być może ten kierunek interpretacyjny stanowił próbę reakcji na dominujący 

wówczas w sztuce nurt akademizmu, rewolucję przemysłową i związaną z nią zmianę 

statusu artysty w społeczeństwie129. Lenartowicz niejednokrotnie mówił o krytykach, 

którzy zabijają twórczość płynącą prosto z serca (jak w omawianym artykule), a także o 

artystach, którzy utracili swoje powołanie (np. w dramacie Piekielni czy posłowiu do 

Album włoskiego pt. Artyści). Niewątpliwie żywił też żal, że w Polsce jego poezja często 

spotykała się z ostrą krytyką130 właśnie ze względu na jednolitą manierę prostolinijności, z 

której nie chciał zrezygnować i którą przeciwstawiał nowej, „zepsutej” sztuce. Wyraźnie

127 G. Vasari, Żywoty..., dz. cyt., s. 188.

128 T. Lenartowicz, Listy o literaturze i sztuce włoskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1868 nr 17, s. 201.

129 Por. J. Misiewicz, dz. cyt.; K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, Warszawa-Kraków 1986, s. 482; 
J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 2004, s. 625.

130 Zob. listy do Kraszewskiego z 9.11.1858 i z 24.02.1876 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. 
Lenartowicz, dz. cyt., s. 23, 299.
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słychać tu echa żalu po romantyzmie, ale i próbę obrony pewnej dozy swojskości w nowej, 

zachwycającej, ale i obcej rzeczywistości włoskiej.

W Liście poświęconym Fra Angelico Lenartowicz polemizował z akademikami, 

którzy uważali sztukę grecką za wzór piękna i szkołę, którą musiał odbyć każdy artysta. 

Autor Lirenki uznawał osiągnięcia Greków za efektowne, doskonałe w znaczeniu 

harmonii, proporcji, wyrazistości gestu, ale nie dostrzegał w nich głębi właściwej sztuce 

chrześcijańskiej -  jak wspomniałam, to przeświadczenie o szczególnej wartości dzieł 

tworzonych ku boskiej chwale jest jednym z filarów teorii sztuki polskiego emigranta. 

Chrześcijańską arte poeta określał jako niewinną, szlachetnie prostą, wypływającą z 

przekazu Ewangelii, przesyconą swoistym mistycyzmem, wynikającym z braku 

„filozofowania”, teorii i wzorów. Co ciekawe, w odniesieniu do własnej twórczości 

Lenartowicz przyznawał, że myli się ten, kto mówi, że do poezji nie potrzeba nauki: 

potrzeba, i wielkiej, inaczej będą to poronione płody131. Przytoczoną deklarację 

sformułował po skonstatowaniu własnych niedostatków edukacyjnych i powzięciu chęci 

dalszego kształcenia. Od tej wypowiedzi do publikacji Listów minęło piętnaście lat, można 

by zatem przypuszczać, że Lenartowicz zweryfikował swój pogląd na kwestię 

wykształcenia artysty w kontekście własnych niepowodzeń w tym zakresie.

W omawianym Liście Lenartowicz po raz kolejny wyraźnie przyznał, że korzystał z 

Vasariego -  i rzeczywiście, niektóre fragmenty Żywotów mogłyby ukazać się w 

„Tygodniku Ilustrowanym” pod nazwiskiem polskiego autora. Szczególnie piękny, aż do 

zadziwienia, je s t obraz w ołtarzu głównym kościoła, gdyż wyobrażona tam Madonna budzi 

u każdego uczucie nabożności, pisał Vasari o Madonnie z ołtarza głównego w kościele św. 

Marka we Florencji (dziś znajdującej się w muzeum w klasztorze San Marco), natomiast o 

Matce Bożej z obrazu Zwiastowanie umieszczonego w tym kościele wypowiedział się 

następująco: je j  twarz wyraża taką nabożność i delikatność i tak je st świetnie namalowana, 

że zdaje się, iż nie spod ludzkiej ręki wyszła, ale je s t tworem niebieskim132 Lenartowicz nie 

opisywał w swoim artykule poszczególnych dzieł, koncentrując się na ogólnym 

charakterze twórczości Jana z Fiesole, jednak jego opinię o konkretnych freskach i 

obrazach możemy poznać z korespondencji oraz poezji autora Album włoskiego i opinia ta 

jest zbieżna z sądami Vasariego.

Włoski architekt, opisując szlachetne życie i natchnioną twórczość Fra Angelico,

131 Listy do E. Estkowskiego, Paryż 18 I 1853, cyt. za: J. Nowakowski, Wstęp [w:] T. Lenartowicz, 
Wybór poezyj, dz. cyt., s. XXXVIII.

132 G. Vasari, Żywoty..., dz. cyt., s. 187.
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wyraźnie jednak przy tym zaznaczał, że pobożny dominikanin na podstawie swoich 

wiadomości i talentu mógłby otrzymać niejeden mistrzowski laur, gdyby tylko zechciał133; 

natomiast Lenartowicz, jak już podkreślałam, nadawał dużo mniejszą rangę dobremu 

wykształceniu Jana z Fiesole. Opowiadając o biografii Fra Beato, autor Album włoskiego 

podkreślał, że dominikanin nie dążył do zaszczytów, a w życiu kierował się wyłącznie 

miłością do Boga, która determinowała również podejmowane przez niego tematy 

malarskie. Interesujące, że Lenartowicz wskazywał na niedostatki artystycznego warsztatu 

zakonnika (w zakresie rysunku i kompozycji), jak gdyby starając się udowodnić, że dzieła 

braciszka z Fiesole siłę wyrazu zawdzięczają nie szkole malarskiej, a Bożemu 

natchnieniu134.

Fra Angelico kilkakrotnie został przez autora Listów wymieniony w sąsiedztwie 

Michelangela i Rafaela jako ten najbardziej uduchowiony; jednak prawdziwym włoskim 

„odkryciem” Lenartowicza, wpisującym się w jego model ideału artysty, jest Luca della 

Robbia, któremu poświęcone są dwa kolejne artykuły w „Tygodniku”.

II.1.4 Luca della Robbia - „Tygodnik Ilustrowany” 1868 nr 28

Czem w poezji najpiękniejsze kolendy ludów, tem są rzeźby Lucca della Robbia w rzeźbiarstwie 

włoskiem135 -  to stwierdzenie najlepiej chyba oddaje nie tylko sąd Lenartowicza na temat 

della Robbia, ale i jego pojęcie sztuki doskonałej. Porównanie dzieł Luki do ludowych 

piosenek było najwyższą pochwałą w ustach autora Lirenki -  jak pisałam, ową 

niedoskonałą warsztatowo twórczość tradycyjną postrzegał on jako spontaniczną, szczerą i 

ekspresyjną, a przez to wartościową pod względem estetycznym i moralnym. Podobnie jak 

w przypadku Fra Angelico, tak i u della Robbia Lenartowicz wskazywał przede wszystkim 

na etyczny aspekt jego arcydzieł, przedstawiając samego artystę jako pobożnego 

prostaczka, chcącego nieść ewangelię wśród ludu:

Jego muza artystyczna zatrzymuje się na cichej wierze, na dobrych uczynkach, lepi z gliny 

pastuszków, Matkę Najświętszą Maryą Pannę i Zbawiciela.136

133 Zob. tamże, s. 185.

134 T. Lenartowicz, Listy o literaturze i sztuce włoskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1868 nr 17, s. 201.

135 T. Lenartowicz, Listy o literaturze i sztuce włoskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1868 nr 28, s. 18.

136 Tamże.
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Niewątpliwie istotna jest uwaga o materiale, w jakim pracował włoski rzeźbiarz, 

zwłaszcza że sam Lenartowicz lepił w glinie; dzieła della Robbia nazywał „kolendami 

glinianymi” i dobór materiału interpretował tu jako odejście rzeźbiarza od norm 

akademickich oraz chęć przyspieszenia produkcji świętych figur. Lektura Vasariego 

pozwala przypuszczać, że przyczyny porzucenia marmuru przez renesansowego twórcę137 i 

przejścia na glinę podyktowane były raczej względami ekonomicznymi, co nie zmienia 

faktu, że Lenartowicz niewątpliwie utożsamiał się z della Robbia, którego terakotowe 

wizerunki Maryi i świętych rzeczywiście były umieszczane w kościołach138 i w tym sensie 

mogły stanowić rodzaj Biblii pauperum, tak jak sugerował to polski poeta wobec całej 

twórczości rzeźbiarza.

Największe wrażenie zrobiły na autorze Listów dwa wizerunki Maryjne, z których 

pierwszy widział w Arezzo, a drugi -  Zwiastowanie Panny Najświętszej -  we Florencji. O 

ostatnim z wymienionych dzieł napisał w „Tygodniku Ilustrowanym”, że przedstawia 

najwyższą wartość artystyczną -  ale tylko dla tego, kto ma oczy na podziwianie piękności i 

serce, żeby je  ocenić; rzecz ta je st na seryo i nie do wszystkich mówi139

Jako najodpowiedniejszych odbiorców tej sztuki widział Lenartowicz lokalnych 

prostaczków -  tu widać echa dawnych wędrówek i obserwacji na Mazowszu. To, w jaki 

sposób rozumiał ludowy charakter recepcji tego rodzaju dzieła artystycznego, zawiera się 

właściwie w jednym jego okrzyku, stanowiącym komentarz do anegdoty o rzeźbie Matki 

Boskiej z Arezzo, pod którą ujrzał kobietę, składającą datek w podziękowaniu za 

wysłuchanie modlitw o zdrowie dziecka: błogosławionyż ty ludu z twoją dziecinną 

wiarą!140

Trzeba jednak podkreślić, że poeta inaczej patrzył na ludność prowincji włoskiej, 

aniżeli na mieszkańców wsi mazowieckich. Mimo że pielęgnował w sobie umiłowanie 

prostoty i naiwności, a o Włochach pisał jako o ludzie zaniedbanym naukowo z przewagą 

osób niepiśmiennych141, zawsze widział w nich spadkobierców Dantego i Tassa. W Liście

137 Della Robbia był także autorem rzeźb w marmurze, jego największym dokonaniem w tym zakresie 
była kantoria dla katedry Santa Maria dei Fiore, dziś przechowywana w Il Grande Museo del Duomo.

138 Della Robbia rozpowszechnił technikę wykonywania barwnie glazurowanych rzeźb terakotowych 
wśród swoich uczniów, m.in. bratanka Andrei della Robbia, który przekazał ją swoim synom. W ten sposób 
nazwisko della Robbia na dobre zostało związane z tym kierunkiem w rzeźbie.

139 „Tygodnik Ilustrowany” 1868 nr 28, s. 19.

140 Tamże.

141 Tamże.
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z 28 numeru „Tygodnika Ilustrowanego” z 1868 roku autor Lirenki koncentruje się na tym 

zagadnieniu, które poruszał już Goethe w Podróży włoskiej, a za nim romantycy 

podróżujący po Italii; zasadza się ono na założeniu, że Włosi -  jako sukcesorzy wielkich 

mistrzów sztuki renesansowej -  są narodem wybranym, „skazanym” niejako na 

umiłowanie piękna. Lenartowicz podróżując po Włoszech ze zdumieniem dostrzegał, że 

we wszystkich najmniejszych miastach włoskich ten sam styl architektoniczny, tę samą 

widać wytworność gustu142. Zwracał uwagę na to, że sztuka wysoka jest codziennością 

mieszkańców Italii, pisząc, że naród włoski posiada popęd ku piękności; zadowolenie oka 

artystyczne tak tu je st koniecznem, ja k  pożywienie143. Podkreślał, że trzeba takiego ducha w 

narodzie, żeby sztuka (w domyśle: wysoka) mogła cieszyć się popularnością. W 

omawianym artykule Lenartowicz poczynił jeszcze jedno ciekawe i odważne 

spostrzeżenie: artystów włoskich scharakteryzował jako bystrych, empatycznych

obserwatorów, wychodzących poza ramy otaczającej ich rzeczywistości, i postawił ich pod 

tym względem ponad Niemcami czy Francuzami:

Jedni Włosi umieją oddawać ruchy figur w prawdzie ich narodowości. Pochodzi to, zda mi się, 

stąd, że naród ten, tak dziwnie artystyczny, od dzieciństwa przepędza życie na cyrkach, w teatrach, 

śród posągów i obrazów, a w szkołach uczy się deklamacyi poetów, i to estetyczne wykszałcenie, 

obok wrodzonego geniuszu, daje mu prawdę gestów, innym nieznaną i niezrozumiałą.144

Lenartowicz zwracał uwagę nie tylko na edukację i doświadczenia kulturalne 

Włochów, ale także na uwarunkowania geograficzno-klimatyczne, od których uzależniać 

należy w jego opinii charakter poszczególnych nacji. Wyraźne widoczne są tutaj wpływy 

myśli Johanna Gottfrieda Herdera o zróżnicowaniu kulturowym Europy oraz echa lektury 

dzieł Madame de Staël. Lenartowicz wpisał się w nurt historyzmu, postrzegając Północ i 

Południe w kategoriach opozycji geokulturowych145. Porównując mieszkańców Italii z 

ludami germańskimi, dostrzegał na przykład ich specyficzny stosunek do architektury. W 

jego rozważaniach na ten temat pojawiają się także uwagi o wymiarze moralnym:

142 T. Lenartowicz, Listy o literaturze i sztuce włoskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1868 nr 28, s. 19.

143 Tamże, s. 18.

144 Tamże, s. 19.

145 Por. A. Waśko, Geopolityka i literatura romantyzmu [w:] Przeklęte miejsce Europy? Dylematy
polskiej geopolityki, red. J. Kleczkowski, Kraków 2009 s. 92-93. Koncepcja wywodzenia charakteru sztuki
narodowej z uwarunkowań klimatycznych była niezmiernie popularna w XIX wieku i znajdowała źródło w 
pismach takich myślicieli jak Hipolit Taine. Por. W. Okoń, Sztuki siostrzane. Malarstwo i literatura w Polsce 
w drugiej połowie X IX  wieku, dz. cyt., s. 196-197.
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nawiązując do legend masońskich, pisał o twórcach gotyckich katedr, że stanowili rodzaj 

sekty, a ostre łuki i fantazyjne kształty świątyń wywodzili ze wzorów dostarczanych im 

przez dziką przyrodę. Lenartowicz stanowczo przeciwstawiał ową północną, mistyczną, 

introwertyczną dzikość szczerej, bezpośredniej, otwartej wierze chrześcijańskiej Włochów, 

wykształconej w południowym słońcu:

Dobrą stroną charakteru Włochów jest dziecinność, naiwność, jakiej nie mają Francuzi, ani żaden 

inny naród. Owóż dla tej dziecinności potrzeba świątyń jasnych (...)146

Rozważania te stanowią echo lektury Podróży włoskiej Goethego, który podobnie 

pisał o Neapolu, dostrzegając tam wszechobecną pogodę ducha, inspirowaną 

wielobarwnym bogactwem natury -  i uznał w tym kontekście za zrozumiałe upodobanie 

neapolitańczyków do jaskrawych kolorów147. Oglądając dzieła Paola Veronesego, autor 

Elegii rzymskich sformułował tezę bardziej ogólną, która wydaje się analogiczna do 

spostrzeżeń Lenartowicza:

Nie ulega wątpliwości, że oko kształci się na przedmiotach, które ogląda się od młodości, nic więc 

dziwnego, że malarz wenecki widzi wszystko w jaśniejszych kolorach niż inni ludzie. My, skazani 

na brudne błoto lub kurz, na ziemię, która gasi wszelki blask, zamknięci w ciasnych murach nie 

jesteśmy w stanie wykształcić w sobie takiego radosnego widzenia świata.148

II.1.5 Il Domenichino -  „Tygodnik Ilustrowany” 1868 nr 36 i 37

Ostatnie dwa Listy do „Tygodnika Ilustrowanego”, w założeniu poświęcone 

twórczości Domenica Zampieriego, są przepełnione wątkami emocjonalnymi. Wstęp do 

biografii malarza stanowią rozważania o charakterze ogólnym, odnoszące się do 

osobistych doświadczeń autora Lirenki jako artysty. Lenartowicz po raz kolejny napisał tu 

o upadku sztuki jego czasu, o walce fałszywych kapłanów z ostatnimi szczerymi sługami 

prawdy149 Niewątpliwie znalazło tu odbicie osobiste rozgoryczenie poety nieprzychylnym 

lub obojętnym przyjmowaniem jego twórczości przez rodaków, wśród których wolałby się

146 T. Lenartowicz, Listy o literaturze i sztuce włoskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1868 nr 10, s. 124.

147 J.W. Goethe, Podróż włoska, dz. cyt., s. 297.

148 Tamże, s. 77.

149 T. Lenartowicz, Listy o literaturze i sztuce włoskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1868 nr 36, s. 114.
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raczej mienić wieszczem. Świadczą o tym przede wszystkim sformułowania opisujące 

przeciwstawione tu sobie postawy artystyczne: natchnionych geniuszy potęgi ducha, 

przemawiających do serc prostaczków, wiernych ideałom i hołdujących tradycyjnemu 

pojęciu piękna, oraz bezdusznych akademików i przebiegłych kramarzy, sprowadzających 

sztukę do roli towaru. Gorzkie rozważania na temat nieuniknionej przewagi sprytniejszych 

zwolenników drugiej i trzeciej postawy zostały przez autora Listów kontrastowo 

zestawione z sylwetką Domenichina, nazywanego przez Lenartowicza ostatnim artystą, 

który poza obrębem zdemoralizowanego społeczeństwa szukał i znajdował typy do swych 

arcydzieł150. Nie będzie przesadą przypuszczenie, że po Luce della Robbia to Domenichino 

miał być wcieleniem ideału artysty, kreowanego przez mazowieckiego poetę, który 

bohaterami swoich utworów poetyckich i rzeźbiarskich przeważnie przecież ustanawiał 

przedstawicieli najniższych warstw społeczeństwa.

Podobnie jak w pozostałych artykułach, i tu Lenartowicz skupił się bardziej na 

moralnej charakterystyce omawianego artysty, aniżeli na analizie jego dzieł. Trudno 

stwierdzić, skąd polski poeta czerpał wiadomości o życiu Domenichina; z oczywistych 

przyczyn chronologicznych nie mógł o nim pisać Vasari151, a sam Lenartowicz nie 

wspomina nigdzie o innych źródłach, do których sięgał. Życiorys nakreślony w 36 i 37 

numerze „Tygodnika” niewątpliwie natomiast przypomina biografie pozostałych artystów, 

z jakimi spotykamy się w Listach. Podobieństwo polega przede wszystkim na sugestywnej 

charakterystyce bohatera i przedstawieniu go w świetle przymiotów właściwych 

Lenartowiczowskiemu „arcytypowi”. Zalicza się do nich pokora, skromność, pracowitość i 

moralna niezłomność, przeciwstawiająca się wszechobecnemu szyderstwu i zawiści. Ponad 

wymienionymi cechami góruje geniusz. Same twory malarskie były przez poetę 

omawiane, jak wspomniałam, bardzo ogólnie; wśród cech, na które zwracał uwagę, 

znajduje się kompozycja, rysunek, kolorystyka i światło. Najczęściej kwitował je takimi 

określeniami jak mistrzowski, doskonały, świetny; kiedy pojawia się szerszy, bardziej 

szczegółowy komentarz, ma on wydźwięk bardziej emocjonalny niż naukowy:

Kampania to rzymska z całym urokiem swoich szerokich, czystych linij, z wegetacyą skąpą, ale 

owej szmaragdowej miejscami zieloności, tak silnie, a jednak nie ostro odbijającej się od świetnej

150 T. Lenartowicz, Listy o literaturze i sztuce włoskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1868 nr 37, s. 130.

151 Należy bowiem podkreślić, że Domenichino nie przynależy już do epoki cinquecenta, która 
najbardziej zajmowała Lenartowicza.
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barwy atmosfery, złożonej zda się z pyłków złotych. Drzewo stojące pod cieniem skały, jakże 

cieszy oko pośród tej wielkiej płaszczyzny, oświeconej gorącemi promieniami południowego 

słońca!152

Jednak elementem obrazu, który szczególnie przyciągał uwagę Lenartowicza, 

zazwyczaj był nie pejzaż, a gest i mimika postaci. Niemal w każdym z Listów o literaturze 

i sztuce włoskiej znajdziemy uwagi dotyczące zręczności danego artysty w uchwyceniu 

nastroju czy charakteru przedstawianej postaci ludzkiej, umiejętności sportretowania jej w 

żywym geście, naśladowania emocji. Lenartowicz wybierał do analizy przede wszystkim 

obrazy świętych, szukając w nich odzwierciedlenia szlachetnych intencji i powołania 

autora:

Święta Cecylia Dominikina całkiem utraciła cechę pogańskiej wielkości (...) Na twarzy świętej 

rozlana harmonia niebieska, której wyobrazicielką martyrologia chrześcijańska św. Cecylią uznaje. 

Mistrz co takie wysokie sfery z taką prostotą a porywającą oddał prawdą, wierzył sam głęboko i 

tam szukał światła, skąd ono jedynie wypływa: w modlitwie cichej do Boga i czystych prostaczych 

sercach.153

Domenico Zampieri został opisany przez polskiego emigranta jako męczennik 

prawdy w sztuce, prześladowany przez zawistnych rywali i wymagających bezwzględnego 

posłuszeństwa zleceniodawców. Przedstawiona tu biografia i charakterystyka malarza 

stanowi rodzaj podsumowania myśli przewodniej Listów, jaką jest wykreowanie 

ponadczasowej wizji powołania wielkiego artysty.

***

Listy o literaturze i sztuce włoskiej są świadectwem fascynacji Lenartowicza 

Włochami i ich kulturą, którą -  idąc tropem Goethego i romantyków -  uznawał za 

wyjątkową przez jej bogatą historię, obfitującą w wybitnych przedstawicieli różnych 

dziedzin nauki i sztuki. Nie ulega wątpliwości, że cykl artykułów publikowanych w

152 T. Lenartowicz, Listy o literaturze i sztuce włoskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1868 nr 36, s. 115.

153 T. Lenartowicz, Listy o literaturze i sztuce włoskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1868 nr 37, s. 130.
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„Tygodniku Ilustrowanym” nie został dokończony, choć zdaje się, że autor zamknął część 

dotyczącą sztuki. Koncentrację na dziełach plastycznych kosztem literackich skomentował 

krótko w zakończeniu artykułu o Domenichinie, pisząc o kulturze współczesnej 

malarzowi:

Zakładano akademie, pisano dzieła uczone, wydawano słownik; ale w poezji co najznakomitszego, 

to jeszcze można nie czytać. Prawdziwi posłańcy Opatrzności prześladowani, jak Galileusz i 

Zampierri, oto co się znajduje na kartach historii literatury włoskiej w owej epoce. Zresztą każdy, 

kto zechce zajrzeć do dziejów, z łatwością sprawdzić to może.

W akapicie wieńczącym ostatni opublikowany List zapowiedział natomiast

kontynuację korespondencji i prezentację dokonań współczesnych: poety Niccola 

Tommaseo, filozofa katolickiego Augusta Contiego, polityka i pedagoga Raffaella 

Lambruschiniego, poety Alearda Aleardiego, a także rzeźbiarzy: Giovanniego Dupré i 

Aristodema lub Leopolda Costolego (Lenartowicz podając nazwisko nie sprecyzował, czy 

mowa o ojcu czy synu)154.

Listy o literaturze i sztuce włoskiej nie stanowią zatem kompletnego wywodu ani 

wyczerpującego źródła wiedzy na temat kultury Italii. Niewątpliwie jednak są 

najbogatszym świadectwem osobistych przekonań estetycznych Lenartowicza, 

przyświecających całej jego twórczości. Konsekwentnie budowany przekaz tych artykułów 

nakierowany był, jak wspomniałam, na zdefiniowanie genialnego artysty jako twórcy 

podporządkowanego chrześcijańskiej cnocie wbrew niesprzyjającym okolicznościom 

zewnętrznym, osobistym czy politycznym. W oczywisty sposób miało się to odnosić do 

sytuacji artysty w podzielonej Polsce. Włoskie malarstwo i rzeźbę renesansową

Lenartowicz przedstawił jako genialny dorobek myśli chrześcijańskiej, zwracając przy tym 

uwagę na indywidualne cechy twórczości każdego z omawianych artystów. Michelangela 

określał jako odkrywcę tajemnicy stworzenia, Rafaela jako natchnionego wyraziciela 

ludzkiego stadium boskiej potęgi, a Fra Angelico jako malarza ducha i czystości 

nieziemskiej155. Polskiego poetę interesowało zatem przedstawienie na przykładzie 

twórczości włoskiego odrodzenia różnych sposobów realizacji jednej wzniosłej idei. 

Jednocześnie Lenartowicz zarysował w Listach interesującą koncepcję sztuki

154 Tamże, s. 131.

155 Por. „Tygodnik Ilustrowany” 1868 nr 17, s. 201.
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„prymitywnej”, będącej owocem wyłącznie geniuszu artysty i Boskiego natchnienia. 

Biorąc pod uwagę krytyczne opinie autora Lirenki o sztuce jego czasów, można się w tym 

poszukiwaniu ideału pierwotności dopatrzyć tego, co Gombrich nazywa poszukiwaniem 

szlachetnej niewinności w dobie powszechnego zepsucia156. Badacz przypomina, że 

począwszy od XVIII wieku to właśnie malarze quattrocenta uosabiali w tym kontekście 

ideał artysty nieskalanego wirtuozerią, ale posiadającego wystarczające umiejętności, aby
, i « 7tworzyć157.

Nie sposób się zatem całkowicie zgodzić z Julią Dickensteinówną, że nie 

zamigotała tam ani jedna myśl samodzielna, cała indywidualność szła na nawiązanie 

sztuki do ogólnego kolorytu światopoglądu poetyl5%. Nie ulega za to wątpliwości, że dużo 

bardziej zaawansowanym merytorycznie dziełem były wykłady głoszone przez 

Lenartowicza w Akademii im. A. Mickiewicza w Bolonii, opublikowane pod wspólnym 

tytułem O charakterze poezji polsko-słowiańskiej -  i to one były szczytowym punktem jego  

pracy intelektualnej, obiektywności sądu, pojemności myśli159.

II.2 Akademia im. Adama Mickiewicza w Bolonii

Jednym z najbardziej ewidentnych świadectw uznania, jakim cieszył się 

Lenartowicz wśród włoskiej inteligencji, było powierzenie mu poprowadzenia serii 

wykładów o literaturze słowiańskiej w zawiązanej w 1879 roku160 Akademii im. Adama 

Mickiewicza w Bolonii (Accademia Adamo Mickiewicz di Storia e Letteratura Polacca e 

Slava). Powstała ona w wyniku starań jednego z profesorów Uniwersytetu Bolońskiego, 

Domenica Santagaty, który był słuchaczem prelekcji paryskich Mickiewicza i w ich 

następstwie zainteresował się literaturą polską, a w dalszym ciągu -  stał się gorącym

156 E.H. Gombrich, Pisma o sztuce i kulturze, dz. cyt., s. 298.

157 Tamże, s. 306.

158 J. Dickensteinówna, Teofil Lenartowicz jako krytyk artystyczny..., dz. cyt., s. 120.

159 Tamże.

160 W 393 numerze „Słowa Polskiego” z 25.08.1907 r. znajdujemy informację, że Akademia została
założona w 1864 r.; nie została ona jednak potwierdzona przez inne źródła, zob. [Anonim], Akademia im. A. 
Mickiewicza w Bolonii, „Słowo Polskie” 1907 nr 393, s. 1-2, http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/plain- 
content?id=212385 [dostęp: 1.09.2018]; informacja pochodzi od bezpośredniego sukcesora Santagaty, dra 
Witolda Olszewskiego, więc na pewno nie powinna być pozostawiona bez komentarza.
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orędownikiem sprawy polskiej we Włoszech161. Akademia miała służyć przede wszystkim

badaniu i rozpowszechnianiu historii i literatury narodów słowiańskich, a w szczególności narodu 

polskiego, dalej szerzeniu i pogłębianiu znajomości aktualnej sytuacji Polski poprzez odczyty, 

artykuły oraz -  w miarę możliwości finansowych -  własny biuletyn i roczniki. Przewidywano 

utworzenie biblioteki, ułatwienie studentom nauki języków słowiańskich oraz wydawanie 

przekładów dzieł literackich i historycznych.162

Zrealizowano jedynie kilka z wymienionych postulatów -  założono bibliotekę, 

która liczyła jednak niecałe dwieście tomów, prowadzono okrojoną działalność

wydawniczą, ale trzon działalności Akademii stanowił cykl czterdziestu trzech wykładów 

prowadzonych od 1879 roku163 przez Lenartowicza, z których osiem zostało wydanych po 

włosku w roku 1886 we wspólnym tomie pod tytułem Sul carattere della poesia polono- 

slavalM.

Według oceny Jana Nowakowskiego, zamieszkały w nieodległej Florencji 

pięćdziesięciosiedmioletni poeta polski cieszył się popularnością i niekłamanym 

szacunkiem u Włochów165. W tym czasie nazwisko Lenartowicza rozpowszechniły wśród 

mieszkańców Italii jego dzieła: wydany w 1871 roku tom poezji pt. Poesie polacche di 

Teofilo Lenartowicz166 oraz liczne, cenione i nagradzane dzieła rzeźbiarskie (jak 

płaskorzeźba na nagrobku Zofii z Kickich Cieszkowskiej, znajdującym się we florenckim 

kościele Santa Croce, czy wmurowana na dziedzińcu tejże świątyni płaskorzeźba, 

przedstawiająca śmierć Stanislao Bechiego167). Lenartowicz uczestniczył też aktywnie w 

życiu publicznym Florencji, przykładowo przy odsłonięciu pomnika Dantego przed

161 Zob. J. Piskurewicz, Z ziemi włoskiej dla Polski. Artur Wołyński i jego działalność w Italii w drugiej 
połowie XIX wieku, Warszawa 2012, s. 86.

162 M. Bersano-Begey, Akademia A. Mickiewicza w Bolonii i Teofil Lenartowicz, Warszawa 1956, s. 4.

163 Wincenty Danek pisze, że pierwsza prelekcja została wygłoszona już w 1874 roku (co znaczyłoby: 
przed zawiązaniem Akademii według powszechnie uznanej daty jej założenia), jednak inne źródła tego nie 
potwierdzają. Zob. Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, opr. W. Danek, Wrocław 1963, s. 338, 
przyp. 1.

164 T. Lenartowicz, Sul carattere della poesia polono-slava, Firenze 1886.
165 J. Nowakowski, Wstęp [w:] T. Lenartowicz, O charakterze poezji polsko-słowiańskiej, dz. cyt., 
s. 14.

166 T. Lenartowicz, Poesie polacche di Teofilo Lenartowicz recate in versi italiani da Ettore Marcucci, 
dz. cyt.

167 Relief ten, przedstawiający rozstrzelanie przez Rosjan we Włocławku włoskiego pułkownika, 
walczącego w powstaniu styczniowym, został wmurowany w krużgankach Santa Croce w 1882 roku. Zob. A. 
Melbechowska-Luty, Lenartowicz Teofil Aleksander, dz. cyt., s. 29-30.; L. Bernardini, Teofil Aleksander 
Lenartowicz [w:] A Firenze con viaggiatori..., dz. cyt., s. 154-155. Miejsce umieszczenia płaskorzeźby nie 
jest przypadkowe -  we florenckim kościele znajdują się nagrobkich Bechich.
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kościołem Santa Croce, gdzie odczytał napisany na tę okoliczność poemat swojego 

autorstwa, o którym będzie jeszcze mowa. I l Signor Professore cieszył się ogólnym 

szacunkiem i uznaniem wśród inteligencji włoskiej (być może nawet nie tylko inteligencji, 

jak można wnioskować z relacji Marii Konopnickiej168), a jego liczne znajomości to 

potwierdzają. Niewykluczone, że niemały wpływ na zacieśnianie rozmaitych koneksji 

miała przyjaźń Lenartowicza z Józefem Ignacym Kraszewskim, utrzymującym stosunki 

zarówno z Polonią włoską, jak i z reprezentantami italskiej elity intelektualnej169, w tym 

m.in. z Attilio Begeyem, polonofilem i współpracownikiem Santagaty, który zaproponował 

Lenartowiczowi poprowadzenie wykładów o literaturze słowiańskiej.

Przyczyną, dla której chory i słaby Lenartowicz zgodził się jeździć do Bolonii na 

wykłady, był towarzyszący mu przez całe życie zapał dydaktyczny. Wystarczy wspomnieć 

jego działalność na Mazowszu, gdzie najpierw (na początku lat 40.) wraz z Cyganerią 

Warszawską odbywał wyprawy w celu edukowania mieszkańców podwarszawskich wsi, a 

kilka lat później w ramach tajnej akcji rewolucyjnej pod wodzą Henryka Krajewskiego w 

Królestwie Polskim prowadził wykłady historii polskiej dla rzemieślników. Po ucieczce do 

Galicji w 1848 roku Lenartowicz prowadził zajęcia z historii Polski w wieczorowej szkole 

dla dorosłych na krakowskim Kazimierzu (dla ludności żydowskiej) i przy ulicy Wesołej 

(dla rzemieślników)170. Pociąg do nauczania nie wygasł wraz z przeprowadzką do Włoch -  

przeciwnie, jeszcze w Rzymie autor Lirenki wygłaszał wykłady o poezji polskiej XIX 

wieku dla rodzimych artystów171. Jak wspomniałam, kolejnym przejawem 

nauczycielskiego powołania poety stały się Listy o literaturze i sztuce włoskiej. Propozycja 

poprowadzenia wykładów bolońskich była dla Lenartowicza niepowtarzalną okazją do 

szerzenia wiedzy o polskiej historii i literaturze wśród Włochów172. Działalność ta miała 

jeszcze jeden wymiar. Jak zauważył Andrzej Waśko w swoich rozważaniach na temat 

myśli historiozoficznej Mickiewicza, nauczanie uniwersyteckie w podzielonej Polsce było 

obarczone cenzurą i w konsekwencji tendencyjne, trudno było zatem mówić o rzetelnej

168 Zob. M. Konopnicka, Ludzie i rzeczy, dz. cyt., s. 458.

169 Por. A.F. de Carlo, Jó ze f Ignacy Kraszewski i jego relacje z literatami włoskimi [w:] Literatura 
polska w świecie, t. III Obecności, Katowice 2010, s. 394-403, http://www.studiapolskie.us.edu.pl/wp- 
content/uploads/2017/06/T.-3.-0becno%C5%9Bci.pdf [dostęp: 1.09.2018].

170 J. Nowakowski, Wstęp [w:] T. Lenartowicz, Wybór poezyj, dz. cyt., s. VIII-XV

171 Zob. list do Kraszewskiego z 5.05.1857 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz. 
cyt., s. 22.

172 Lenartowicz staje się tu, można powiedzieć, literatem-dyplomatą; po powstaniu styczniowym 
wzmocniła się jeszcze rola literatury emigracyjnej jako narzędzia polityki zagranicznej państwa, które nie 
istniało. Por. A. Waśko, Geopolityka i literatura romantyzmu, dz. cyt., s. 92-111.
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wykładni historyczno-kulturowej -  a przekaz ustny stawał się właściwie jedynym  

przekazem historii prawdziwej173. Mickiewicz we Francji i Lenartowicz w Italii niejako 

uzupełniali te luki.

Relacje z poczynań polskiego poety na polu akademickim zdają się potwierdzać 

słuszność wskazania go na głównego prelegenta Akademii. Już pierwszy wykład wzbudził 

niemały oddźwięk w prasie włoskiej i polskiej, pisała o nim „Gazetta d'Italia”, „Tygodnik 

Ilustrowany” i „Biblioteka Warszawska” (wszędzie wspominano o znakomitym przyjęciu 

odczytu)174. Warto przytoczyć fragment recenzji z uroczystego posiedzenia instytucji, które 

odbyło się 30 maja 1880 r., dającej obraz tego, jak Lenartowicz był przyjmowany przez 

włoską publiczność:

Po przemówieniu prof. Santagaty nastąpił piękny odczyt Teofila Lenartowicza o Konradzie 

Wallenrodzie, który trwał dwie godziny i nieustannie był przerywany entuzjastycznymi oklaskami. 

(...) Po godzinnym mówieniu, w chwili gdy całe audytorium było w najwyższym stopniu upojenia 

i uniesienia, Lenartowicz, z powodu utraty głosu, musiał przerwać swoją rozprawę, a p. Begey 

odczytał jej resztę. (...) Po skończonym posiedzeniu Lenartowicz, opuszczając salę, był 

przedmiotem serdecznych owacyj ze strony publiczności, która go bardzo prosiła, aby jak 

najprędzej sprawił jej nowe gody swoim odczytem. Nie dość na tem: w czasie kilkudniowego 

pobytu poety w Bolonii, niemal wszyscy profesorowie uniwersytetu złożyli mu wizyty, a klub 

artystyczny (circolo artistico) na cześć jego urządził w swym lokalu wieczorne przyjęcie, na które 

sprosił różne miejscowe znakomitości.175

Wspomniany wykład został opublikowany w tomie O charakterze poezji polsko- 

słowiańskiej. Jego tekst odzwierciedla zamierzenia autora, sformułowane w liście do 

Kraszewskiego z 2 lipca 1879 roku176, wśród których najważniejszy jest polityczny 

wydźwięk odczytu. Podstawowym celem Lenartowicza było zainteresowanie Włochów 

sprawą polską poprzez przedstawienie sylwetki największego jej orędownika, Adama 

Mickiewicza. Mówiąc o Konradzie Wallenrodzie, Lenartowicz podkreślał podobieństwa 

dziejowe narodu włoskiego i polskiego, wpływ doktryny Niccola Machiavellego na

173 Zob. A. Waśko, Historia według poetów. Myślenie metahistoryczne w literaturze polskiej (1764
1848), Kraków 2015, s. 296.

174 Zob. J. Nowakowski, Wstęp [w:] T. Lenartowicz, O charakterze poezji polsko-słowiańskiej, dz. cyt., 
s. 15.

175 [Anonim], Akademia Adama Mickiewicza w Bolonii, „Tygodnik Ilustrowany” 1880 nr 237, s. 19.

176 List do Kraszewskiego z 2.07.1879 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz. cyt., 
s. 337.
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poemat Mickiewicza, a przede wszystkim wskazywał na duchowe przywództwo poety w 

okresie zaborów i podczas powstania listopadowego, kończąc aluzją do udziału 

Mickiewicza w walce o wyzwolenie Włoch:

Braterstwo Włochów i wszelkich miłośników wolności na świecie dało Mickiewiczowi włoskie 

obywatelstwo na Kapitolu. Pozostanie to trwałym świadectwem tak wielkości jego geniuszu, jak 

wielkoduszności i wyższości Włochów nad innymi narodami.177

Lenartowicz niejednokrotnie jeszcze nawiązywał do pokrewieństw między losami 

Włoch i Polski, w swoich prelekcjach bolońskich widział misję rozbudzania i umacniania 

zainteresowania wyzwoleniem Polski we Włoszech. Potrącał też niejednokrotnie strunę nie 

tyle miłości własnej mieszkańców Italii, jak można wywnioskować z przytoczonego wyżej 

cytatu, ile romantycznego mitu Włoch jako kolebki cywilizacji europejskiej, a Włochów 

jako mimowolnych sukcesorów dorobku intelektualno-artystycznego dawnych mistrzów 

(który to wątek pojawił się już w skierowanych do Polaków Listach o literaturze i sztuce 

włoskiej).

Jednocześnie umiejętne wykorzystanie własnej wiedzy o Włoszech istotnie 

stanowiło rozmyślny zabieg retoryczny, mający nastroić życzliwie słuchaczy do 

prelegenta, który chciał ich pozyskać dla obcej im sprawy odległego, słowiańskiego 

narodu. Rozmyślność tę widać wyraźnie zarówno w prywatnych, jak i publicznych 

deklaracjach Lenartowicza na temat charakteru jego wykładów. Podczas przygotowywania 

odczytów rozmawiał o nich oczywiście listownie z Kraszewskim; stary przyjaciel poradził 

mu, aby do Włochów

cale inaczej i pojmować, i wystawiać nasze dzieje, choćby i literackie, niż my je sobie malujemy. 

Więcej ciepła w nie wlać trzeba, niż my znosim, szczególniej dziś, gdy wszystko ostygło, a co nie 

ostygło, w to dmuchają, aby zimne było.178

I l Signor Professore odpowiedział mu na to krótko: oczywiście, że do Włochów

trzeba inaczej gadać, ja  to przeczuwam węchem i według artystycznego pojęcia Włocha i

jego sztuki będę się starał rzecz prowadzić119. Toteż rozpoczął cykl prelekcji od apoteozy

177 T. Lenartowicz, O charakterze poezji polsko-słowiańskiej, dz. cyt., s. 167.

178 List od Kraszewskiego z 7.07.1879 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz. cyt., 
s. 340.

179 Tamże, s. 341.
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Bolonii jako ośrodka wiedzy i sztuki, gdzie cała architektura stanowi jakiś pomnik ku czci 

wielkich uczonych i pisarzyn °, a każde dzieło sztuki jest przejawem uwielbienia dla 

oj czyzny.

Jednocześnie Lenartowicz przywiązywał dużą wagę do akcentowania różnic 

między historią literatury polskiej i włoskiej, podkreślając wyjątkową rolę polskiej poezji 

w kształtowaniu świadomości narodowej. Wydaje się, jakby wielkie dzieła pisarzy 

italskich postrzegał jako naturalną kontynuację wielowiekowej tradycji, mającej źródło w 

Cesarstwie Rzymskim, a poezję polską wywodził z aktualnej potrzeby patriotycznego 

ducha; w wykładzie o Kochanowskim wskazał Treny jako swego rodzaju przepowiednię 

kierunku, w jakim miała pójść polska historia i kultura181.

Autor Album włoskiego niewątpliwie hołdował romantycznej tradycji postrzegania 

wielkiego poety jako proroka, ale i pocieszyciela narodów. W odczycie o Farysie 

sformułował wręcz teorię o szczególnej roli Słowian w zbawczej misji wyzwolenia 

ludzkości, poczynając od Kościuszki, a kończąc na Mickiewiczu i Krasińskim; rozważania 

te podsumował w następujący sposób:

Poetycka twórczość Słowian, panowie, poważnym przemawia tonem. Powołaniem poetów jest 

apostolstwo, lecz jest to apostolstwo owego wysłańca, którego przedstawił Ujejski, nosiciela wieści 

o zwycięstwie pod Maratonem: przybywa on przed oblicze swych rodaków, zasmuconych i 

przerażonych, wykrzykuj e słowo: zwycięstwo i kona pokonany trudem i przeciwieństwami 

wszelkiego rodzaju.182

Jak wspominałam, niejednokrotnie można dostrzec w pismach Lenartowicza 

przeświadczenie o skrajnej odmienności świata słowiańskiego i włoskiego, wydające się 

spadkiem intelektualnym po lekturze Myśli o filozofii dziejów Herdera, choć nie ma 

dowodów na to, że Lenartowicz znał to dzieło. Mógł jednak pośrednio zetknąć się z 

koncepcjami niemieckiego myśliciela, na przykład w Podróży włoskiej Goethego183. 

Podobnie autor prelekcji bolońskich dostrzegał w przedstawianych rozbieżnościach 

naturalny związek z charakterem narodowym poszczególnych nacji, wprowadzając 

zasadniczy podział na jasne, otwarte, roztańczone, a jednocześnie wykształcone i

180 T. Lenartowicz, O charakterze poezji polsko-słowiańskiej, dz. cyt., s. 37.

181 Tamże, s. 108-115.

182 Tamże, s. 196.

183 Zob. J.W. Goethe, Podróż włoska, dz.cyt., s. 369, 371.
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intelektualne Włochy oraz, z drugiej strony, spokojną, bliską natury, naiwną, refleksyjną i 

idealistyczną Słowiańszczyznę184. Niekiedy można dostrzec wahanie w tych 

spolaryzowanych sądach, rzadko natomiast przybierały one wydźwięk pejoratywny -  choć 

łatwo zauważyć, że Lenartowicz, przy całej estymie dla dorobku cywilizacji łacińskiej, 

gloryfikował wręcz swoją idylliczną wizję słowiańskiej prostoty, szlachetności i 

bezpośredniości.

Warto przy tym przypomnieć, że autor Lirenki dysponował dużą wiedzą na temat 

historii Włoch i jego refleksje historiozoficzne często były zaskakująco trafne. Oczywiście 

jego poglądy na rozmaite zjawiska ulegały z czasem pewnym przemianom, wraz z 

rozwojem jego wiedzy. Tak mogło się stać z jego opinią na temat epoki odrodzenia, 

naiwną w artykułach z „Tygodnika Ilustrowanego”, a tak dojrzale sformułowaną w 

prelekcji o Janie Kochanowskim:

Epoka Odrodzenia miała więc odmienny kształt niż ten, który przybrała na obrazach Rafaela, 

Andrea Mantegni i innych. Pokój i miłość wygnane ze świata znalazły schronienie pod 

kolumnadami, na obrazach malarzy i pomnikach architektonicznych Michała Anioła, Bramanta, 

Palladia.185

Lenartowicz był gorliwym interpretatorem wielkich dzieł, co być może wynikało z 

faktu, że był dużo bardziej ceniony we Włoszech jako znawca literatury i wykładowca niż 

jako poeta; polscy krytycy byli w tym zakresie surowsi niż włoscy i piętnowali brak 

wykształcenia Lenartowicza. Na tym tle wybuchł długotrwały konflikt dotyczący 

obsadzenia stanowiska profesora projektowanej katedry literatury słowiańskiej przy 

Uniwersytecie Bolońskim, która pozostawała przedmiotem starań założycieli Akademii im. 

A. Mickiewicza od początku jej istnienia. Projekt, początkowo poważnie rozważany, nie 

został w efekcie zrealizowany z braku funduszy, co doprowadziło do stopniowego 

wygaszenia działalności Akademii. Co jednak jest istotne w kontekście niniejszych 

rozważań, to fakt, że o poprowadzenie planowanej katedry poproszono, jak wiadomo, 

właśnie Lenartowicza. Jego relacja w korespondencji do Kraszewskiego po raz kolejny 

pokazuje, jak silnie Il Signor Professore potrzebował potwierdzenia wartości swojej pracy:

Uniwersytet Boloński ofiarował mi katedrę, ażem się wyląkł. Matko Święta, co robić, nie można,

184 Zob. T. Lenartowicz, O charakterze poezji polsko-słowiańskiej, dz. cyt., s. 39 i n.

185 Tamże, s. 71.
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za stary jestem, 60 lat, i nie laurowany. Żaden laur na głowie mojej nie spoczywa, praca tylko cicha 

i w milczeniu zdobywana, jakakolwiek, mała wiadomość rzeczy. Serce tylko entuzjazmu pełne, a 

to nie dosyć... Więc trzeba się wyrzec, a młodszemu zostawić, niech pracuje szczęśliwie, dla mnie 

zaś zostanie w papierzyskach od obcych ludzi świadectwo po kilku godzinach wykładu; że byłem 

wezwany przez całe ciało akademiczne, obywateli i ministra, więc jużciż musiało tam coś być w tej 

biednej głowie.186

Reakcja ta musiała być podyktowana również nieprzychylnymi komentarzami, 

które pojawiły się w polskiej prasie na wieść o możliwości objęcia katedry w Bolonii przez 

nieuczonego, archaizującego polskiego poetę. Najbardziej dotknął Lenartowicza artykuł 

zamieszczony w „Przeglądzie Tygodniowym” z 21 lutego 1883 r., opublikowany bez 

nazwiska autora:

My poważamy się oświadczyć, że Lenartowicz takiej nauki [wykształcenia akademickiego -  MB] 

nie ma, a opieramy się na znajomości naukowej i literackiej działalności jego. Lenartowicz jest 

poetą i na tym polu oceniamy jego stanowisko. Dla nas poezje jego mniejszego są znaczenia, mają 

przeważnie klerykalny kierunek, ciąge prawią o cudach, apoteozują gusła ludowe i przesądy 

wieśniacze, jest więc nie przewodnikiem, nie wodzem duchowym, ale raczej lirnikiem, 

wygrywającym stare rzeczy. O naukowej działalności Lenartowicza nic nie wiemy od lat 

czterdziestu, jak pisze... Od lat trzydziestu, jak mieszka we Włoszech, nic tam nie ogłosił ani o 

naszym kraju, ani o jego literaturze, ani o Słowianach i Słowiańszczyźnie. To są fakta, jeśli błędne, 

prosimy odeprzeć faktami... Zrobiliśmy nie bez zamiaru nacisk na klerykalne wierzenia 

Lenartowicza. Wprawdzie Lenartowicz i jego przyjaciele zaprzeczają, żeby był ultramontaninem, 

lecz co to pomoże, skoro każdy pamięta, że autor Lirenki w czasie pobytu w Rzymie między 1855 

a 1860 kandydował na braciszka zmartwychwstańców i na ich opiece pozostawał, od tej zaś pory 

nie słyszeliśmy, aby od dawniejszych zasad odstąpił.187

Przytoczyłam obszerny fragment publikacji ze względu na jego znaczenie w 

kontekście niniejszych rozważań; z powyższego cytatu można odczytać główne zarzuty, 

jakie krytycy polscy, na których Lenartowicz ustawicznie narzekał, kierowali w jego 

stronę. Przede wszystkim poezje autora Lirenki były uznawane w tym czasie za archaiczne 

(Album włoskie nie było znane szerszej publiczności); trzeba przy tym pamiętać, że od

186 List do Kraszewskiego z 14.05.1882 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz. cyt.,
s. 377.

187 Cyt. za: Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz. cyt., s. 391, przyp. 3.
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czasu emigracji Lenartowicza publikowanie jego poezji przez dłuższy czas było 

niemożliwe w Królestwie Polskim188, więc najbardziej rozpowszechnionym utworem 

poety była Lirenka (wyd. 1855), która rzeczywiście mogła być odczytywana jako dzieło 

epigońskie. Drugi zarzut, jakoby Lenartowicz ubiegał się o przyjęcie do Zgromadzenia 

Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, nie pokrywa się z prawdą, ponieważ 

poeta był niechętny zgromadzeniu i z całą pewnością nigdy nie pozostawał na jego 

utrzymaniu189. Przytoczone argumenty składają się na jeden wniosek: nie powinien 

wykładać sprawy polskiej w Bolonii ktoś, kto nie posiada wystarczających do tego 

kompetencji, a jednocześnie umysł ma zaprzątnięty przesądami i z pewnością będzie 

konstruował swoje wypowiedzi w sposób tendencyjny.

Z treści artykułu jasno wynika, że musiał on powstać przy udziale wspomnianego 

już wcześniej dra Artura Wołyńskiego, uczonego historyka i publicysty mieszkającego we 

Florencji, współpracującego z prasą włoską i polską (w tym z „Przeglądem 

Tygodniowym”, dla którego w latach 1880-1882 pisał korespondencję pt. Kronika 

włoska190). Jak powiedziano, Wołyński rywalizował z Lenartowiczem o pozycję we 

włoskim środowisku akademickim, najpierw przy tworzeniu Akademii Mickiewicza, a 

następnie w trakcie starań o objęcie katedry literatury słowiańskiej191. Rywalizacja 

doprowadziła wreszcie do konfliktu, w wyniku którego Lenartowicz w korespondencji z 

Santagatą rekomendował Wołyńskiego zamiast siebie na stanowisko kierownika 

katedry192, zaznaczając przy tym, że w tym przypadku trzeba by zmienić nazwę jednostki z

188 Zob. Tamże, s. 321, przyp. 9.

189 W liście do Kraszewskiego z 26 listopada 1858 r. Lenartowicz pisał o zmartwychwstańcach
następująco: Omijam ich z daleka, wyraźnie i jasno powiedziawszy, że z  żandarmerią papieską nie mam nic 
do czynienia -  basta. (Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz. cyt., s. 51-52). Być może zarzut 
o utrzymywanie stosunków ze zgromadzeniem miał swoje źródło w znajomości Lenartowicza z Juliuszem 
Moczulskim, przyjacielem Kraszewskiego, który odbywał wówczas nowicjat w Zgromadzeniu 
Zmartwychwstańców (zob. list do Kraszewskiego z 9.11.1858 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. 
Lenartowicz, s. 25-26). Lenartowiczowi był bliżej przystąpienia do Zgromadzenia Woskreseńców (którego 
główną misją było dotarcie na Ukrainę z pomocą wpływów Kościoła rzymskiego, zob. J. Nowakowski, 
Wstęp [w:] T. Lenartowicz, Wybór poezyj, dz. cyt., s. XXXIX-XL), od czego jednak odstąpił. „Pamiętnik 
Literacki” z 1907 roku opublikował niedrukowany wcześniej wiersz Lenartowicza pt. Słudze Bożemu 
Terleckiemu Hipolitowi, w którym poeta wyraźnie sympatyzuje z poglądami głoszonymi przez Terleckiego 
(założyciela woskreseńców) oraz ideami panslawistycznymi. Zob. J. Zaleski, Niedrukowany wiersz T. 
Lenartowicza, [w:] S. Vrtel-Wierczyński, Bibliografia historii literatury i krytyki literackiej polskiej za rok 
1905, „Pamiętnik Literacki” 1907 nr 6/1/4, s. 101-103.

190 Zob. J. Piskurewicz, Z ziemi włoskiej dla Polski, dz. cyt., s. 47-48.

191 List do Kraszewskiego z 21.05.1882 r. [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz. 
cyt., s. 379-380.

192 Zarzewiem konfliktu mogła być osobista uraza Wołyńskiego, który de facto spotkał się z
lekceważeniem ze strony Lenartowicza, wypominającego mu historyczną metodyczność i niezdolność do 
krytycznej analizy wykładanego przedmiotu. Największą zniewagą dla młodego historyka była, zdaje się,

47



pierwotnie zaproponowanej: katedra dziejów polsko-słowiańskich i literatury, na 

następującą: katedra dziejów polsko-słowiańskich i historii literatury. Nie uważał 

Wołyńskiego, z wykształcenia historyka, za zdolnego do rozważań natury estetycznej 

(zawierających oryginalne poglądy wykładającego), którą to umiejętność przypisywał za 

to sobie193.

Profesor Santagata zareagował na tę propozycję krótko: Gdy nasi słuchacze i 

studenci ju ż  raz słuchali wykładów Lenartowicza, zbyt blade i zimne wydadzą im się słowa 

Wołyńskiego194 Opinia ta stanowi kolejne potwierdzenie wielkiego poważania, jakim 

otaczano polskiego poetę w środowisku Akademii. Niewątpliwie sposób jego 

rozumowania i emfatyczny styl wypowiedzi doskonale wpisywały się w charakter 

działalności placówki, której celem było przede wszystkim kształtowanie postaw 

polonofilskich. Niezaprzeczalnym świadectwem takiej recepcji wykładów Lenartowicza 

jest list, który otrzymał on od rektora Uniwersytetu Bolońskiego, w praktyce -  choć nie 

instytucjonalnie -  silnie związanego z działalnością Akademii im. A. Mickiewicza:

Wyrażając te uczucia jestem tylko tłumaczem uczuć wszystkich, którzy jak najserdeczniej przyjęli 

kurs, który Pan przeprowadził, niech Pan będzie przekonany, że dokonał Pan dzieła wysoce 

patriotycznego, ponieważ utwierdza Pan i odnawia najżywsze sympatie, jakie nasz naród zawsze 

zachowywał wobec Pana nieszczęśliwej ojczyzny.195

Słowom tym wagi dodaje fakt, że wśród słuchaczy polskiego prelegenta 

znajdowały się również jednostki wybitne. Według relacji poetki Annetty Boneschi 

Cecceli, przyjaciółki Lenartowicza uczestniczącej w jego wykładach, można tam też było 

spotkać takie znakomitości włoskiej elity intelektualnej, jak Francesco Magni (senator, 

rektor Uniwersytetu Bolońskiego, przyjaciel Polski), Aurelio Saffi (pisarz i polityk włoski, 

również wykładał w Akademii), Giosué Carducci (poeta), Giuseppe Regaldi (poeta, 

jedyny, o którym nie ma wzmianki w korespondencji Lenartowicza)196.

propozycja Lenartowicza, aby Akademia rozpisała konkurs na rozprawę o literaturze polskiej, który 
pomógłby wskazać potencjalnego zastępcę Lenartowicza na stanowisku profesora, a w którym Wołyński 
mógłby uczestniczyć na równych prawach z innymi. Por. list do Kraszewskiego z 21.05.1882 [w:]
Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz. cyt., s. 380-381.

193 Tamże, s. 380.

194 M. Bersano-Begey, Akademia A. Mickiewicza w Bolonii i Teofil Lenartowicz, dz. cyt., s. 13.

195 Cyt. za: Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz. cyt., s. 403, przyp. 3.

196 Zob. M. Bersano-Begey, dz. cyt., s. 10.
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Również polska krytyka nie pozostała obojętna na działalność akademicką autora 

Lirenki; po pierwszej fali oburzenia na wieść o jego kandydaturze, pojawiły się także głosy 

życzliwe. Do takich należał artykuł Antoniego Krechowieckiego, który ukazał się po 

publikacji wykładów. Ogłaszając na łamach „Przewodnika Naukowego i Literackiego”197 

streszczenie tomu O charakterze poezji posko-słowiańskiej we własnym tłumaczeniu, 

wysoko ocenił osiągnięcia Lenartowicza na polu oświaty:

Lenartowicz nie dość, że zwyciężył i trudności obcego języka i formy, celując poprawną i piękną 

włoszczyzną, lecz samąż treścią odczytów swych dowiódł niepospolitego talentu i jasnego 

obowiązku swego poczucia.198

Istotnie, jak nadmieniłam wcześniej, polski poeta miał silne poczucie misji i 

skonkretyzowane wyobrażenie o swojej roli wykładowcy. W liście do Santagaty, w którym 

opisywał mu, jak minister oświaty osobiście poprosił go o objęcie katedry, jednocześnie 

zawarł definicję estetyka, który

wydobywa idee kiełkujące w łonie ludzkości, uświetnia je, objaśnia poprzez wrodzone poczucie 

tego co piękne i wielkie i, nie będąc twórcą jak Manzoni, Goethe, Leopardi, zbliża się jednak do 

tych olbrzymów, rzuca na nich światło, objaśnia ich tłumom.199

Bez wątpienia Lenartowicz uważał się za takiego estetyka, mimo że niechętnie to 

przyznawał. Jak wiadomo, nie tylko objaśniał literaturę i historię Polski Włochom, ale i -  

poprzez Listy o literaturze i sztuce włoskiej -  przedstawiał polskiej publiczności kulturę 

Italii. Przyczyny przerwania działalności akademickiej Lenartowicza były obiektywne 

(zdrowotne), ale nie pozostaje bezzasadne przypuszczenie, że na każdym polu swojej 

działalności autor Album włoskiego pozostawał niepewny swoich talentów i umiejętności, 

co przekładało się na pewien brak systematyczności i konsekwencji w aktywności twórczej 

oraz promowaniu swoich dzieł. Nie inaczej było w przypadku rzeźby, która z czasem stała 

się jedną z głównych dziedzin twórczości Lenartowicza. Najbardziej przekonującym 

podsumowaniem przemyśleń Lenartowicza na temat roli sztuki i artysty w kształtowaniu

197 Dodatek do „Gazety Lwowskiej”.

198 Dr A. Sas [Antoni Krechowiecki], O charakterze polsko-słowiańskiej poezji, „Przewodnik 
Naukowy i Literacki”, R. XV, 1887, s. 63, cyt. za: J. Nowakowski, Wstęp [w:] T. Lenartowicz, O charakterze 
poezji polsko-słowiańskiej, dz. cyt., s. 27.

199 M. Bersano-Begey, dz. cyt., s. 16.
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narodu stał się niewielki tom poetycki, który ukazał się we Lwowie w 1871 roku.

II.3 Album włoskie (1871)

W pierwszej wzmiance korespondencyjnej Lenartowicza o zamiarze napisania 

przez niego „włoskich historii” czytamy, że poeta planował nadać zbiorowi tytuł Znad 

brzegów niebieskiego morza. Swój poetycki zamysł opisał jako liryka w rodzaju Goethego, 

tylko poprzetrącane polską boleścią20 . Zapewne miał tu na myśli słynną i lubianą przez 

romantyków pieśń Kennst du das Land, którą Mignon -  bohaterka Lat nauki Wilhelma 

Meistra, porwana z rodzinnego kraju i zmuszona do tułaczego życia -  śpiewała, by 

wyrazić swoją tęsknotę za Italią201. Intencję Lenartowicza objaśnia motto z Jerozolimy 

wyzwolonej Torquata Tassa, z którego przytaczam dwa ostatnie wersy, jako najbardziej 

znamienne dla Lenartowiczowskiego przesłania: płakałem długo, wspominając na ty /
909ojczyste miejsca...

Tak właśnie został pomyślany ten niewielki tom poetycki -  jako wyraz tęsknoty za 

ojczystym krajem, a jednocześnie zbiór refleksji nad włoską obyczajowością, tradycją, 

sztuką i historią. Lenartowicz nawiązuje tu do kultury romantycznej, lubującej się w 

porównaniach realiów włoskich z polskimi, licznie rozsianych w diariuszach z podróży i 

utworach poetyckich, jak np. Do sosny polskiej Stefana Witwickiego. Diana Kozińska- 

Donderi słusznie zauważa, że wypatrywanie wszelkich podobieństw do Ojczyzny było 

zresztą cechą wspólną wszystkich romantycznych wędrowców203.

Nie ulega wątpliwości, że Album włoskie stanowi niezwykłe zjawisko w dorobku 

poetyckim Lenartowicza, bo mimo że można w tym cyklu dostrzec echa jego dawnej 

twórczości inspirowanej rodzimym folklorem, a także motywy narodowowyzwoleńcze, 

forma i tematyka wierszy są nowe. We Włoszech wyraźnie odezwał się w Lenartowiczu 

zapał humanisty, chcącego badać różne dziedziny życia i sięgającego po rozmaite tradycje 

kultury. Teresa Wilkoń w pracy Nimfy oko błękitne. Obrazy Neapolu w poezji polskiej X IX

200 Zob. list Lenartowicza do Kraszewskiego z 18.07.1865 r. [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. 
Lenartowicz, dz. cyt., s. 99.

201 Wypowiedź ta mogła również dotyczyć Elegii rzymskich Goethego, erotyków, w których autor upaja 
się pięknem krajobrazu Italii.

202 Cytat z Pieśni VII w przekładzie Piotra Kochanowskiego, zob. T. Tasso, Gofred abo Jeruzalem  
wyzwolona, przekł. P. Kochanowski, oprac. R. Pollak, Wrocław 1951, s. 214.

203 D. Kozińska-Donderi, Obraz Włoch i motywy włoskie w prozie polskiej 1918-1956, Wrocław 2003, 
s. 56.
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i X X  wieku wskazuje, że Lenartowicz, łącząc wzorce rodzime z włoskimi, podąża śladem 

Jana Kochanowskiego i Szymona Szymonowica204. Istotnie, tak jak u poetów 

renesansowych, pojawiają się tu nawet motywy antyczne, które nieczęsto występują w 

pozostałej części dorobku artystycznego autora Lirenki.

Starożytne konotacje ma już sam tytuł zbioru, w którym pojawia się łaciński wyraz 

album. Usankcjonowany w polszczyźnie w XIX wieku, był wówczas używany -  jak w 

języku Horacego -  w rodzaju nijakim i oznaczał książkę z kartkami odpowiednio 

przystosowanymi do wkładania fotografii, znaczków, widokówek, zbiór rysunków, 

reprodukcji obrazów itp., książkę z czystymi kartkami do wpisywania się lub rysowania na 

pamiątkę, pamiętnik, sztambuch lub notatnik malarza, szkicownik205. Tytuł tomu 

Lenartowicza mógł nawiązywać do kilku z podanych znaczeń.

Sam poeta nie wyjaśniał proweniencji tytułu Album włoskiego, a jednocześnie w 

odniesieniu do wielu (własnych i cudzych) dzieł stosował zamiennie rozmaite nazwy, nie 

troszcząc się o ich zgodność z wersją oryginalną. W przypadku omawianego zbioru 

wierszy autor w korespondencji z przyjaciółmi zamiennie używa określeń włoskie 

historie/zbiorek rzeczy włoskich//poezje włoskie/pieśni na włoskich brzegach206. Na tej 

podstawie można mniemać, że Lenartowicz nie przywiązywał dużej wagi do tego elementu 

utworu, niemniej ze względu na szczególne konotacje, jakie budzi tytuł Album włoskiego, 

warto rozważyć jego hipotetyczne pochodzenie207.

Bogdan Burdziej w rozprawie Poezja i architektura. „Łuk Tytusa” Teofila 

Lenartowicza na tle europejskiej „poezji Rzym u” wskazuje na dwa źródła. Zdaniem 

badacza tytuł Album włoskiego może nawiązywać do nazw czasopism ukazujących się w 

tym czasie w Polsce („Album Literackie”) i we Włoszech („Album”)208, z którymi 

Lenartowicz zetknął się albo jako autor, albo czytelnik. Zawarte w obu tytułach słowo 

album oznacza almanach urozmaicony o elementy nawiązujące do powszechnych w tym 

czasie albumów w znaczeniu ozdobnych przyjacielskich pamiętników, zawierających

204 T. Wilkoń, Nimfy oko błękitne. Obrazy Neapolu w poezji polskiej X IX  i X X  wieku, Katowice 2006, s. 
79.

205 Zob. K. Długosz-Korczabowa, Album  [w:] taż, Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka  
polskiego, Warszawa 2008, s. 11.

206 Zob. listy do Kraszewskiego z 18.07.1865 r., 2.02.1867 r., 14.02.1867 r. i 4.05.1868 r. [w:] J.I.
Kraszewski, T. Lenartowicz, Korespondencja, dz. cyt. , s. 99, 110, 112, 129.

207 O szczególnej roli tytułu dzieła literackiego dla jego recepcji zob. M. Uździcka, Tytuł utworu 
literackiego. Studium lingwistyczne, Zielona Góra 2007.

208 Zob. B. Burdziej, Poezja i architektura. „Łuk Tytusa” Teofila Lenartowicza na tle europejskiej 
„poezji Rzymu ”, Toruń 1996, s. 11.
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okolicznościowe wiersze, aforyzmy itp.209, co odsyła nas do trzeciej z przytoczonych 

wyżej definicji wyrazu. Bardziej trafna wydaje się jednak druga wskazówka Burdzieja, 

który zwraca uwagę, że słowo album może być u Lenartowicza nawiązaniem do sztuk 

plastycznych210.

Podążając tym tropem, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na słownikowe 

objaśnienia odnoszące znaczenie omawianego wyrazu do zbioru rysunków oraz 

malarskiego szkicownika. Warto wspomnieć w tym miejscu o sztuce ilustracji, której rola 

wzrosła w XIX stuleciu, szczególnie jako narzędzia utrwalania pamięci narodowej. 

Rozpowszechniane w druku właśnie w formie albumów ryciny, przedstawiające widoki 

miast i zabytki architektury, były efektem powszechnego zainteresowania historią, a także 

kolekcjonowaniem dzieł malarstwa i rzeźby211. Poza ilustracjami zamieszczanymi w 

czasopismach, wydawano też tak zwane albumy malownicze, będące zbiorami rycin 

poświęconych określonej tematyce (zazwyczaj architektonicznej), często opatrzonych 

obszernymi komentarzami212. W takim znaczeniu należy rozumieć na przykład tytuł 

rysunkowego Album berlińskiego213 Cypriana Kamila Norwida. Ciekawą odmianę gatunku 

stanowi jego Album Orbis, niepublikowane, trzytomowe, hybrydowe dzieło, mające 

stanowić ilustrowany atlas dziejów cywilizacji214. Zostało ono pomyślane jako swoisty 

kolaż, zespół szkiców, ilustracji prasowych, fotografii, niekiedy opatrzonych 

komentarzem, a innym razem pozostawionych domyślności odbiorcy215. Te dwa

Norwidowskie zbiory, których powstanie dzieli niemal trzydzieści lat216, pokazują

przemianę gatunkową album: od teki starannie dobranych rycin, opatrzonych

wyczerpującym komentarzem, do zbioru osobistych zapisków, często o charakterze 

spontanicznym i fragmentarycznym, a przy tym zachowującego eklektyczną formę217. Z

209 Por. J. Kamionka-Straszakowa, Almanach [w:] Słownik literatury polskiej X IX  wieku, dz. cyt., s. 14; 
Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. I A-K, Warszawa 1978, s. 30.

210 B. Burdziej, Poezja i architektura..., dz. cyt., s. 11.

211 Zob. E. Skotniczna, Popularyzacja zabytków ojczystych w grafice polskiej X IX  wieku, „Ochrona 
Zabytków” 2013, t. 66 nr 1-4, s. 331.

212 Tamże, s. 334.

213 Zob. P. Chlebowski, Norwidowy „Album Orbis” a idea „pięknej książki”, „Sztuka edycji” 2013
nr 2, s. 32.

214 Zob. A. Borowiec, „Album Orbis” Cypriana Norwida jako księga sztukmistrza, Gdańsk 2016, s. 22.

215 Tamże, s. 117.

216 Album berlińskie datowane jest na rok 1846, Album Orbis powstawało od lat 60. XIX w. do śmierci 
poety; zob. P. Chlebowski, dz. cyt., s. 32-33.

217 Por. M. Gamrat, A. Tenczyńska, Album jako przedmiot badań interartystycznych (prolegomena)
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tego rodzaju „improwizowanymi” dziełami można się było spotkać u romantyków w ich 

zapiskach z wojaży218 -  taki charakter zachowuje na przykład Juliusza Słowackiego 

Album rysunkowe z podróży na Wschód219. O modzie na albumy rysunkowe wspomniał 

Józef Ignacy Kraszewski w swoich Kartkach z podróży, przytaczając anegdotę wskazującą 

na to, że Lenartowicz dobrze znał wspomniany zwyczaj, a nawet że sam się mu oddawał:

Idąc z panem Teofilem [Lenartowiczem], spotkaliśmy niedaleko naszego mieszkania kilku w 

malowniczych strojach wieśniaków i wieśniaczek z różnych okolic Rzymu. Wzięliśmy ich naiwnie 

za wędrowców, gdy lepiej obznajomiony z miejscowością nauczył nas poeta, że to były modele, 

które artystom za wzór posługiwały. Mogliśmy więc i my nazajutrz do naszych pamiątkowych 

albumów schwycić stroje albanek, wieśniaków z Abruzzów, chłopek z Sonnino i Netuno. 

Zmieniały się wzory z kolei, ale w nich strój był może najpiękniejszą częścią, w ogóle znużenie 

malowało się na uwiędłych obliczach, kształty nie posągowe były wcale i lica nie idealne. Jeśli 

młoda niewiasta przychodziła na godzinę dla szkicu stroju, towarzyszyła jej staruszka dla 

przyzwoitości. Obie drzemały, biedne, w dosyć niewygodnych postawach, ale artystyczne chętki 

mają także swe okrucieństwa. Album zbogaciło się jedną kartką rzymskich wspomnień.220

Album włoskie Lenartowicza zostało wydane w 1871 roku, a zatem w okresie, gdy 

znane już były rozmaite odmiany ilustrowanych zbiorów. Nie można zatem wykluczyć, że 

miało się wpisywać w XIX-wieczną konwencję gromadzenia, uwieczniania, ilustrowania i 

komentowania zabytków, dzieł sztuki, krajobrazów, scen z życia codziennego. Z uwagi na 

zawartość treściową Album włoskie należy zaliczyć do gatunku albumów podróżniczych o 

wyjątkowej formie tomu poetyckiego -  warto przypomnieć, że był to pierwszy w historii 

polskiej literatury tom poetycki w całości poświęcony ojczyźnie Dantego. Analiza 

poszczególnych wierszy pokazuje, że album może tu oznaczać zarówno zapiski z podróży, 

jak i zbiór ilustracji (tyle że „malowanych” słowem). Zróżnicowany styl i charakter 

utworów składających się na Album włoskie każe się domyślać, że mamy do czynienia z 

dziełem nie tylko eklektycznym, ale i bardzo osobistym. Znajdziemy tu obrazki z życia 

codziennego ludu włoskiego (Serenada, Pifferaro, Madonna, Lazzarone, Jabłka i wiśnie,

[w:] Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra, red. E. Szczęsna, P. Kubiński, M. 
Leszczyński, Kraków 2017, s. 227.

218 O znaczeniu improwizacji dla opisów włoskich podróży od XVIII wieku pisze Iwona Puchalska w 
rozprawie Improwizacja poetycka w kulturze polskiejX IXw ieku na tle europejskim, Kraków 2013, s. 68-73.

219 J. Słowacki, Album rysunkowe z podróży na Wschód, wstęp i koment. E. Grzęda, Wrocław 2009.

220 J.I. Kraszewski, Kartki z  podróży 1858-1864, dz. cyt., t. I, s. 450-451.
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Nettuno, Saltarella, Dwaj niewidomi, Filozofia ludu, Lolita, Rybak, Wyznanie, Ptaszek, 

Inamorato, Na morzu, Spelonka, Przy zachodzie słońca, Grosz ubogiego, Pozdrowienie), a 

także wiersze opisujące miejsca, budynki lub dzieła sztuki, niejednokrotnie pogłębione 

refleksją o podłożu historycznym (Tuskulum, Dziewczyna z Nemi, Porto Venere, 

Rozczarowanie w Marino, S. Gemine, W Genui w pałacu Dorjów, W Kartuzji Pizańskiej, 

Łuk Tytusa), wreszcie -  utwory o charakterze pamiętnikarskim, częściowo opatrzone 

wyczerpującymi przypisami (Powitanie, Italia, W górach, Torkwatowi Tasso na San 

Onofrio, Na posąg Danta, Artyści, Rzym Italia, Felice Aliberi, Którędy, Co we Włoszech a 

co w Polsce). Przedstawiony tutaj podział należy oczywiście potraktować umownie, 

ponieważ wspomniane wątki nieraz się przeplatają.

Charakterystyczny dla całego tomu jest wątek narodowy, pojawiający się na 

zasadzie porównania przy opisach włoskiego krajobrazu, sztuki, historii. Tadeusz Sinko w 

Refleksach Rzymu w poezji polskiej z 1913 roku stwierdził nawet, że Lenartowicz zupełnie 

nie docenił Włoch i najbardziej ze wszystkich polskich poetów deprecjonował je poprzez 

zestawienia z krajem ojczystym; Sinko podsumował tę opinię parodystycznym mottem: 

wolę polskie osty w polu niż fiołki w Neapolu221. Trudno się zgodzić z tą surową krytyką, 

ponieważ jakkolwiek znajdujemy w Album włoskim tęsknotę za krajem, żal i niekiedy 

manifestację „swojskich” upodobań bohatera lirycznego (zestawianych z wyrafinowaniem 

i bogactwem kulturowym Italii), nie można powiedzieć, aby Włochy pełniły tu wyłącznie 

funkcję przeciwieństwa mazowieckiej Arkadii. Teresa Wilkoń w cytowanej wcześniej 

pracy trafnie zresztą zauważa, że Lenartowicz nie kreuje w swoich włoskich wierszach 

idyllicznych wizji kraju lat dziecinnych, lecz raczej pokazuje smutek, biedę i 

przyziemność polskiej rzeczywistości222. Wydaje się, że zestawianie obrazów pięknych, 

rozwiniętych, wolnych, bogatych Włoch z opisami ubogiej, pełnej ludzkiego nieszczęścia 

mazowieckiej wsi ma na celu podkreślenie, że podmiot mówiący pamięta, gdzie 

przynależy, i manifestuje swój patriotyzm, programowo odrzucając cudzoziemskie piękno 

a wspominając z rozrzewnieniem niedoskonałą urodę polskiej ziemi. Przesłania tego 

dopełnia dedykacja: Młodzieży polskiej, zapowiadająca dydaktyczny charakter dzieła.

Opisana postawa twórcza nie charakteryzuje zresztą każdego z wierszy należących 

do tomu. W wielu z nich Lenartowicz beztrosko opiewa urodę Italii, podziwia jej 

dziedzictwo kulturowe i podpatruje obyczajowość. Stanisław Windakiewicz w odczycie

221 T. Sinko, Refleksy Rzymu w poezji polskiej, Kraków 1913, s. 25.

222 Zob. T. Wilkoń, Nimfy oko błękitne..., dz. cyt., s. 85.
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Odkrycie Włoch, wygłoszonym na posiedzeniu Polskiej Akademii Umiejętności w 1922 

roku, wskazał w wierszach Lenartowicza na cechę, której próżno szukać u jego 

poprzedników -  jest to próba uchwycenia krajobrazu i życia włoskiego w jego 

autentyczności, uczynienia z obserwacji Italii głównego przedmiotu refleksji poetyckiej223.

Problematyczna pozostaje kwestia charakterystyki podmiotu lirycznego 

omawianego cyklu. Pozornie łatwo można go utożsamić z autorem, ponieważ całe Album, 

jak powiedziano, stanowi zapis wędrówek Lenartowicza. Wskazuje na to również forma 

monologu lirycznego, cechująca większość utworów z tomu, z kolei patriotyczny charakter 

wierszy licuje z osobistymi przekonaniami autora. Po wnikliwej analizie tekstów okazuje 

się jednak, że tożsamość podmiotu mówiącego w poszczególnych utworach nie tylko się 

zmienia, ale zawsze pozostaje artystyczną kreacją, wykraczającą poza to, co wiemy o 

Lenartowiczu z biografii i listów. Raz bohater liryczny jawi się jako nieszczęśliwy 

pielgrzym (w pełni romantycznego znaczenia tego słowa)224, innym razem występuje jako 

przechodzień -  neutralny obserwator, wreszcie przechodzi w lirykę roli, stając się 

mieszkańcem Półwyspu Apenińskiego. Podmiot mówiący obserwuje życie Włochów i 

rozmawia z nimi, interpretuje dzieła sztuki, spotyka się w zaświatach z artystami 

renesansu, słowem -  poznaje różne odsłony Italii i w zależności od sytuacji lirycznej jawi 

się jako historiozof, znawca rzeźby i malarstwa, znużony wędrowiec lub profeta.

Album włoskie jest zbiorem zróżnicowanym pod względem formalnym i 

tematycznym, a poszczególne utwory odsłaniają rozmaite intencje autora. 

Ponieważ jednak przedmiotem niniejszej rozprawy jest przede wszystkim problem recepcji 

historii i sztuki włoskiej przez Lenartowicza, w dalszej części rozdziału omawiam tylko 

wybrane wiersze, istotne w kontekście spojrzenia poety na Włochy przez pryzmat kultury 

antyku i renesansu.

II.3.1 Spojrzenie na Włochy: antyk

Podróż do Włoch była dla Lenartowicza, jak i dla wielu jego poprzedników, 

podróżą do źródeł europejskiej cywilizacji. Pierwszym miastem, które odwiedził poeta, był 

Rzym i to tutaj Lenartowicz po raz pierwszy zachwycił się bliskością i dostępnością 

śladów dawnej cywilizacji, bogactwem sztuki. Zachwyt ów nie był pozbawiony goryczy,

223 Por. S. Windakiewicz, Odkrycie Włoch, Kraków 1922, s. 4, 
http://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=55678 [dostęp: 20.10.2018].

224 Por. W. Weintraub, Pielgrzym  [w:] Słownik literatury polskiej X IX  wieku, dz. cyt., s. 690-692.
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należy bowiem pamiętać, że Lenartowicz przybył do Wiecznego Miasta najpierw w 1853 

roku jako podróżny (choć z misją konspiracyjną)225, a następne w 1855 roku jako 

uciekinier polityczny, a jego pierwszą artystyczną potrzebą było wyrażenie bólu po klęsce 

działań rewolucyjnych w podzielonej Polsce, a także manifestacja postawy patriotycznej. 

Jak powiedziano wyżej, robił to przez pryzmat spojrzenia na Włochy, które z kolei 

przyniosły mu nowe inspiracje twórcze w postaci krajobrazu, licznych zabytków i bogatej 

historii. Podobnie jak wielu przed nim, Lenartowicz postrzegał Italię w kontekście kultury 

antycznej, której ślady spotykał tam na każdym kroku. Jak trafnie zauważa Jan 

Nowakowski, w motywach i formach antycznej tradycji i klasycznej sztuki szukał wyrazu 

dla żywych, aktualnych idei226.

Wątki antyczne zaczęły się pojawiać w poezji Lenartowicza od roku 1844, w 

okresie jego fascynacji poezją Horacego, utworami Jana Kochanowskiego, a także -  

niezmiennie -  Jerozolimą wyzwoloną Torquata Tassa w przekładzie Piotra 

Kochanowskiego227. Pod wpływem poezji łacińskiej powstał wczesny poemat Laokoon228 

z 1844 roku, który mógłby stanowić interpretację starożytnej Grupy Laokoona (il. 1). 

Dopiero dziesięć lat później poeta miał możliwość oglądać ją  w Muzeach Watykańskich, 

natomiast niewykluczone, że wcześniej poznał rzeźbę z drzeworytów zamieszczanych w 

prasie lub rozpowszechnianych w formie wspomnianych wyżej albumów229. W poemacie 

tym Lenartowicz opisał mit o kapłanie Apollina i Posejdona, który sprzeciwiał się bogom 

w imię dobra ludzkości i został za to ukarany (w innej wersji mitu kapłan zawinił 

złamaniem celibatu)230. Mottem wiersza jest trzecia strofa z Pieśni I 15 Horacego (Pastor 

cum traheret per freta navibus), w której jest mowa o rychłej wojnie, jaką zgotuje Troi 

lekkomyślny Parys, uprowadzając Helenę. Przepowiednia ta może się odnosić również do 

Trojańczyka Laokoona, który próbował przestrzec ziomków przed wprowadzeniem

225 W 1853 roku Lenartowicz odbył podróż do Rzymu z o. Hipolitem Terleckim, założycielem  
zgromadzenia woskreseńców. Zob. J. Nowakowski, Wstęp [w:] T. Lenartowicz, Wybór poezyj, dz. cyt., s. XL, 
a także J. Zaleski, Niedrukowany wiersz T. Lenartowicza, dz. cyt., s. 100.

226 J. Nowakowski, Wstęp [w:] T. Lenartowicz, Wybór poezyj, dz. cyt., s. XLVI.

227 Podobno poznał ją już w dzieciństwie. Zob. tamże, s. VI.

228 T. Lenartowicz, Laokoon, „Biblioteka Warszawska” 1844, t. 4, s. 564-571.

229 W XIX wieku rozpowszechnianie wiedzy o architekturze i sztuce za pośrednictwem grafik było 
powszechne w całej Europie, zob. E. Skotniczna, Kreowanie zabytków architektury na atrakcje turystyczne w 
dziewiętnastowiecznych albumach malowniczych [w:] Z dziejów wychowania fizycznego, sportu i turystyki w 
Polsce i w Europie, red. J. Kosiewicz, E. Małolepszy, T. Drozdek-Małolepsza, Częstochowa 2016, s. 281
294.

230 Zob. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985, s. 575.
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drewnianego konia w bramy miasta, co rozgniewało bogów i sprowadziło na niego śmierć 

-  a nie zapobiegło wojnie.

Lenartowicz skoncentrował się na plastycznym opisie bezskutecznej walki kapłana 

z wężami, zesłanymi przez Posejdona dla zabicia jego i jego synów. Autor poematu 

nazywa Posejdona Neptunem, co wskazuje na to, że bezpośrednią inspiracją do napisania 

poematu mogła być Księga II Eneidy Wergiliusza231. Znajdujemy tam rozbudowany opis 

tragedii Laokoona, której sprawcą jest właśnie Neptun jako rzymski odpowiednik 

Posejdona. Podobnie jak u Wergiliusza, u Lenartowicza także ważną rolę w budowaniu 

napięcia odgrywa szczegółowa charakterystyka przerażających węży, atakujących kapłana. 

Gotthold Ephraim Lessing zganiłby zapewne autora Lirenki za niedostatecznie sugestywne 

przedstawienie ogromnych rozmiarów potworów, jakie chwalił u Wergiliusza w eseju 

Laokoon albo o granicach malarstwa i poezji232 Lenartowicz podkreśla jedynie, że 

przeciwnik zesłany przez bogów jest nie do odparcia, nie na ludzką miarę, jak by to było w 

przypadku zbrojnego męża czy nawet boskiego pioruna. Laokoon skazany jest zatem na z 

góry przegraną walkę. Charakterystyczne, że do sceny śmierci polski poeta wprowadził 

monolog protagonisty, rzucającego nieoczekiwane wyzwanie swemu panu: Neptunie! broń 

się, inny cię zwycięża Bóg233. Nagłe pojawienie się Boga chrześcijańskiego w wypowiedzi 

pogańskiego kapłana to wyraźna wskazówka, że poemat ma do przekazania treści 

pozostające poza przekazem mitologicznym. Dyskretne nawiązania biblijne pojawiają się 

zresztą wcześniej: Laokoon, składając ofiarę Neptunowi, przemienia krew w wino 

(Laokoon wznosi puchar krwi /  puchar wina wylewa na stos)234, a zdobycie Troi przez 

Greków porównuje niemal wprost z Boskimi plagami, które zostały zesłane na Izraelitów 

w Księdze Wyjścia235. Istotny jest fakt, że postać kapłana została przez poetę uwieczniona

231 Zob. P.W. Maro, Eneida, przeł. T. Karyłowski, oprac. S. Stabryła, Wrocław 2004, s. 49-50.

232 Lessing w eseju Laokoon albo o granicach malarstwa i poezji (1766) rozwinął teorię o rozdzielności 
sztuk plastycznych i literatury, polegającą na wykorzystaniu różnych środków wyrazu i kierowaniu przekazu 
do różnych zmysłów odbiorcy. Na przykładzie Grupy Laokoona i literackich opracowań mitu wskazał, na 
czym ma polegać sugestywność przedstawienia rzeźbiarskiego i poetyckiego. Za przykład podał m.in. 
Wergiliusza, doceniając u niego szczegółowy i przekonujący opis węży, a także wiarygodne oddanie 
przerażenia Laokoona przez krzyk, którego nie widać w rzeźbie (Lessing tłumaczył ów brak względami 
estetycznymi, nieistotnymi w opisie literackim). Podstawowej różnicy między sztukami niemiecki krytyk 
upatrywał w fakcie, że poeta oddziałuje na wyobraźnię słuchacza poprzez przedstawienie obrazu w całej 
okazałości, od przyczyny do skutku, podczas gdy rzeźbiarz czy malarz muszą podobne wrażenie wywołać w 
uchwyceniu jednej chwili. Por. G.E. Lessing Laokoon albo o granicach malarstwa i poezji, oprac. nauk. M. 
Mencfel, tłum. H. Zymon-Dębicki, Kraków 2012, zwł. s. 6-43.

233 T. Lenartowicz, Laokoon, dz. cyt., s. 570.

234 Tamże, s. 566.

235 Wj 9:23. Wszystkie cytaty z Biblii pochodzą z: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w
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w momencie walki, tuż przed upadkiem:

A gad się wściekły pełza, układa,

Zanim łeb wzniesie, zanim cios zada,

Żywym zatacza się kłębem,

Wreszcie podnosi jadem ziejący 

Pysk jak iskrami, oczami lśniący 

I wściekłym zabłyska zębem:

Oczy kapłana z żalu zdziczały,

Włosy jak węże na głowie wstały.

Gdyby zielony gad w owej chwili 

I arcykapłan w bronz [!] się zmienili,

Jako stanęli do siebie,

Świat miałby posąg w świątyni męztwa [!]

Boga piorunów, kiedy zwycięztwa [!]

Wstaje doświadczać na niebie.

Lecz nie skamieniał, i patrzcie biada,
Drży i upada.236

Dynamika tej sceny oraz takie szczegóły, jak zarysowany wcześniej obraz ołtarza, 

przed którym rozgrywa się dramat, chronologia śmierci kolejnych synów kapłana, opis 

cielsk wijących się gadów, oszalałego spojrzenia i splątanych włosów Laokoona, zwracają 

uwagę swoim podobieństwem do przedstawienia rzeźbiarskiego. Symboliczne zamienianie 

poszczególnych postaci w kamień za pomocą epitetów (tu dzieci jego, krew jego ciała /  

powleka bladość marmurem biała)237 może już zostać odebrane jako wyraźne odniesienie 

do starożytnego monumentu. Podobne aluzje rzeźbiarskie pojawiają się zresztą w całym 

wierszu. Nie pozostaje zatem bezpodstawnym przypuszczenie, że Lenartowicz oglądał 

Grupę Laokoona w kopii lub reprodukcji i w swoim wierszu zastosował technikę ekfrazy, 

opierając się na przekazie Wergiliusza238.

przekładzie z  języków oryginalnych, oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów 
Tynieckich, red. nauk. A. Jankowski, L. Stachowiak, K. Romaniuk, tłum. ksiąg W. Borowski i in., Poznań- 
Warszawa 1980.

236 T. Lenartowicz, Laokoon, dz. cyt., s. 571.

237 Tamże, s. 569.

238 Lessing w cytowanym eseju przywołuje współczesne mu teorie mówiące o tym, że Grupa Laokoona
powstała na podstawie opisu Wergiliusza. Zob. G.E. Lessing, Laokoon.., dz. cyt., s. 27. Ze względu na
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Kapłan w przedśmiertnym wywodzie przepowiada upadek Troi i powstanie 

potężnego Imperium Rzymskiego. Poemat kończy się konkluzją: Któregoż z wielkich 

koniec nie był taki? Poeta wyraźnie użył antycznego sztafażu do przekazania aktualnych 

treści -  w tym przypadku jest to dramat szlachetnej jednostki (w której domyślać się 

można polskiego działacza niepodległościowego, biorąc pod uwagę przywołanego w 

przedśmiertnym monologu Boga), próbującej bronić ojczyzny przed zagładą. Trzeba 

pamiętać, że utwór został napisany w okresie nasilonych aresztowań działaczy spiskowych 

w Królestwie Kongresowym (na które Lenartowicz także był narażony)239. W przekazie 

Lenartowicza „pomnikowe”, bohaterskie gesty, zasługujące na wyniesienie i uwiecznienie, 

znikają stłamszone przez wroga.

Między powstaniem Laokoona i Album włoskiego upłynęło prawie trzydzieści lat, 

jednak łatwo dostrzec, że przez ten czas przetrwała w poezji Lenartowicza metaforyka 

rzeźbiarska, a także skłonność do interpretacji dawnych mitów i zdarzeń w przełożeniu na 

sprawę polską. Widać jednak różnicę w sposobie potraktowania tematu. We Włoszech 

motywy starożytnicze stanowią część krajobrazu, realne dziedzictwo, być może z tego 

powodu w swojej twórczości włoskiej poeta interpretuje je w sposób nie tyle 

metaforyczny, co historiozoficzny (należy też oczywiście uwzględnić panującą wśród 

romantyków modę na podejmowanie tematu upadku Imperium Romanum jako metafory 

przyszłej klęski Rosji240). Historia Cesarstwa Rzymskiego, architektura, sztuka -  po 

przyjeździe do Włoch wszystko znalazło się w zasięgu ręki Lenartowicza i przez to nabrało 

realnych kształtów, stało się rzeczywistym punktem odniesienia. Pierwszym utworem 

świadczącym o tej zmianie perspektywy jest omówiony w rozdziale III.3 poemat 

Gladiatorowie (1857). Kolejnym stało się Album włoskie.

Już w Powitaniu, otwierającym tom, pojawiają się motywy antyczne: Aurora, Faun, 

rzymscy bogowie. Podmiot liryczny przywołuje też Wergiliusza jako piewcę złotego 

wieku. Znamienne, że obok rzymskiego poety stawia Goethego, który wyraźnie występuje 

tu jako współtwórca mitu arkadyjskiej Italii. Jego pojawienie się wieńczy opis ziemi 

zamieszkanej przez dawne bóstwa, opis stanowiący senną wizję, odrzuconą na końcu przez 

podmiot mówiący:

popularność rozprawy Lessinga w XIX wieku, można przyjąć za pewnik, że Lenartowicz także ją znał -  i 
być może zasugerował się zamieszczonymi tam uwagami.

239 Zob. J. Nowakowski, Wstęp, dz. cyt., s. XI-XXV Nowakowski podobnie interpretuje Laokoona, 
zwracając uwagę na jednostkowość tragedii spiskowców.

240 Znajdujemy to porównanie m.in. w wierszach Przechadzka poza Rzymem  J.B. Zaleskiego, Do 
Joachima Lelewela Mickiewicza czy Dookoła ziemi naszej Norwida.
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Gdzież wy natchnień złote wieki?

Czas odmienny, myśl odmienna,

Lutnio bogów i pasterzy 

Żegnaj, żegnaj pieśni senna.

Na błękitne wód przestrzenie 

Czarodziejko rzucam ciebie,

W uszach moich dzwony huczą 

Na Ojczyzny mej pogrzebie;

Głuchym jękiem odpowiada 

Wieko ostrym bite żwirem,

I swobodna pieśń przepada 

Nad rozlanych wód szafirem.241

Lenartowicz wykreował idylliczną, somnambuliczną wizję mitycznej Italii, której 

ziemi pług rolnika nie dotyka242, ponieważ zbyt gęsto jest zarośnięta cieniami dawnej 

świetności. Podmiot liryczny pozdrawia ją apostrofą: witaj! ziemio zapuszczona, w której 

wyraża się chęć wyzwolenia z odurzającego marzenia o mitach i bogach, oderwania od 

czarujących Georgik Wergiliusza243 i tęsknej Kennst du das Land? Goethego, aby nie 

zapomnieć o tym, co realne i bolesne: pozostawionej za sobą Polsce uciskanej przez 

zaborców. Kolejna apostrofa kierowana jest do lutni, mamy tu zatem do czynienia z aluzją 

do epiki starożytnej i klasycystycznej -  bohater liryczny nie wita jednak muzy, jak epiccy 

narratorzy, ale ją  żegna. Tym sposobem ostatecznie porzuca wizję Włoch jako baśniowej 

krainy wiecznego mitu. Dźwięki instrumentu, szarpanego za pomocą starożytnego 

plektronu przez dawnych i nowożytnych piewców arkadyjskiej Italii, zagłuszone zostają 

przez żałobne dzwony i dudnienie wieka trumny, na którą spada garść piasku. 

Wykreowany w Powitaniu obraz pozwala więc mniemać, że w kolejnych utworach nie 

spotkamy się z wizją Włoch jako szczęśliwej, beztroskiej, rozśpiewanej krainy, w której 

podmiot mówiący szuka zapomnienia, ale że czeka nas podróż przez Włochy prawdziwe, 

ocienione wspomnieniem dawnych (nie zawsze chwalebnych) dziejów, pobudzające do 

refleksji, a czasem do zachwytu.

Istotne jest rozwinięcie w Album włoskim wątku „ziemi umarłej”, o którym mówi

241 T. Lenartowicz, Powitanie [w:] tenże, Album włoskie, Lwów 1870, s.5-6.

242 Tamże, s. 4.

243 Por. O. Płaszczewska, Włoskie divertimento. Szkice komparatystyczne, Kraków 2017, s. 15-23.
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Mieczysław Brahmer w opracowaniu Włochy w literaturze francuskiej okresu 

romantycznego244. Italia w ujęciu Lenartowicza jest bowiem nie tylko krainą słońca i 

świątynią sztuki, ale i cywilizacją zbudowaną na ruinach świetności Imperium 

Rzymskiego, którego fundamenty stanowiło ludzkie cierpienie (niewolników, jeńców 

wojennych). W wierszu dedykowanym poetce Jadwidze Łuszczewskiej pt. Italia (drugim z 

tomu) znajdujemy kwintesencję spojrzenia poety na Włochy:

Droga przed nami tak cudna,

Za wód błękitnych rozlewem 

Italia tam nas powita:

Rzeźbą, muzyką i śpiewem,

Stu wieków wspomnień łańcuchem,

Błękitną ziemią i niebem,

I wszystkich marzeń obrazem,

I wszystkich marzeń pogrzebem...245

Sielankowy nastrój tej strofy zostaje złamany dopiero ostatnim wersem, opartym na 

figurze powtórzenia, co zwiększa jego ekspresyjność. Przytoczony fragment wiersza 

kumuluje w sobie opis najważniejszych atrybutów włoskiej ziemi (taka charakterystyka 

Italii pojawia się nie tylko w Album włoskim, ale i w korespondencji Lenartowicza oraz w 

Listach o literaturze i sztuce włoskiej). Należą do nich błękitne niebo246, szerokie wody, 

bogactwo dzieł sztuki, powszechna muzykalność i wrażliwość na sztukę, a wreszcie 

wszechobecne ślady historii (stu wieków wspomnień łańcuch), opisywanej i ocenianej 

przez poetów:

Złocistą lutnię łacińską

Do rąk Augustów wieszcz bierze.

Wirgiliusz patrzy nań smutny,

Przyzwany pańskim rozkazem,

Że wiek ten złotym nazywa,

244 Zob. M. Brahmer, Włochy w literaturze francuskiej okresu romantycznego, red. O. Płaszczewska,
Kraków 2015.

245 T. Lenartowicz, Italia [w:] tenże, Album włoskie, dz. cyt., s. 8.

246 O symbolicznym znaczeniu błękitu w poezji Lenartowicza wspominałam w rozdziale II. 1.
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Co się wypisał żelazem .247

Wieszcz Augustów -  to Horacy, bezlitośnie skrytykowany w tym wierszu jako 

dworak i niecny pochlebca, obłudnie opiewający cnotliwe życie, podczas gdy sam ulega 

pokusie dobrodziejstw spływających na chwalców władzy. Jako przeciwieństwo Horacego 

zostaje przywołany Wergiliusz, reprezentujący tu artystyczną niezależność, bunt wobec 

okrutnej polityki Oktawiana Augusta, mimo że to na polecenie cesarza powstała Eneida, 

do której nawiązuje podmiot mówiący, wskazując zresztą, że jej autor został przyzwany 

pańskim rozkazem. Niewątpliwie dwa ostatnie wersy z przytoczonego fragmentu stanowią 

nawiązanie do VIII księgi Eneidy, gdzie narrator mówi o spokojnym wieku złotym, który 

przeminął, by ustąpić napędzanemu ludzkimi żądzami wiekowi żelaznemu248. Lenartowicz 

zastosował w zestawieniu dwóch poetów rzymskich znaczne uproszczenie, zapominając o 

twórczości Horacego sprzed epoki augustiańskiej, gdzie napotykamy zresztą na identyczne 

zastosowanie metafory wieku złotego i żelaznego, jak u Wergiliusza249. Z korespondencji 

Lenartowicza wiadomo, że cenił poezję Horacego, toteż wydaje się, że w omawianym 

wierszu postąpił podobnie jak w przypadku omawiania żywotów artystów w Listach... -  

scharakteryzował postać rzymskiego liryka tak, by reprezentowała określoną postawę 

artystyczną. Posłużyło to do rozważań o roli poety w społeczeństwie -  w kolejnych 

wersach podmiot liryczny mówi o artystach współczesnych, którzy postępują jak Horacy, 

czyli utrwalają w pieśniach coś, co powinno popaść w niepamięć. Lenartowicz wraca 

jeszcze do tego wątku w Łuku Tytusa.

Po gorzkiej refleksji nad upadkiem artystów podmiot mówiący wyrusza nareszcie 

w zapowiadaną podróż. Żegluje śladami Odyseusza, obok San Felice Circeo, Neapolu, 

Sorrento, aż dociera do Capri, którą opisuje jako rajską wyspę (zgodnie zresztą z XIX- 

wiecznym kanonem250), mogącą omamić patrzącego:

Przyłóżmy ucho do morza,

Zaiste boża ta ziemia,

Ale pieśń ludzka nie boża.

247 T. Lenartowicz, Italia [w:] tenże, Album włoskie, dz. cyt., s. 12.

248 P.W. Maro, Eneida, dz. cyt., s. 249-250.

249 Jak w Epodzie 16 Altera iam teritur bellis civilibus aetas [przekł. J. Czubek], zob. K.H. Flakkus,
Wybór poezji, opr. J. Krókowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, s. 191.

250 Por. T. Wilkoń, Nimfy oko błękitne..., dz. cyt., s. 27.
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Śród cytryn, pomarańcz woni,

Śród mórz rozlanych przestrzeni,

Tyle tu cudów dla serca,

Ile tu martwych kamieni.

[...]
Wyspa ta z morza zwierciadeł 

Niby syrena zwodnicza 

Spokoju wabi rozkoszą,

Pociąga wdziękiem oblicza;

Lecz sercu, które związała 

Niedola ojczystych losów,

Przestrogę daje Odyssej,

Syreny nie słuchaj głosów.

Biada kto zgłuszy oj czyznę,

Co w głębi serca mu szlocha,

Tułacz do swojej nie wróci,

Gdy cudzą ziemię ukocha.251

Ostatnie wersy najwyraźniej może odzwierciedlają rozterki emigranta, który nie 

śmie zachwycać się pięknem kraju, do którego trafił, podczas gdy pamięta o nędzy tego, 

który opuścił. Przez cały czas pobytu we Włoszech Lenartowicz niejednokrotnie zestawiał 

tamtejszą rzeczywistość z polską, niekiedy na niekorzyść tej pierwszej, jak w wierszu Co 

we Włoszech a co w Polsce, zamykającym Album włoskie, który można odczytać jako 

ironiczne zaprzeczenie mitu Italii. Utwór ten otwiera pochwała Włoch (Na co spojrzę, 

bliżej dalej,/Wszystko piękne w tej Itali252), rozpoczynająca wyliczenie najsłynniejszych 

zabytków Florencji. W podmiocie mówiącym łatwo rozpoznajemy Polaka -  być może 

powstańca na wygnaniu, który z zazdrością ogląda cuda włoskiej architektury:

I tak sobie mówię raz:

Wielka mnie ochota bierze,

Żeby wziąć [!] tę Giotta wieżę 

I do Polski przenieść całą,

Ową cudną wieżę białą,

251 T. Lenartowicz, Italia [w:] tenże, Album włoskie, dz. cyt., s. 18-19.

252 Tamże, s. 179.
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Bo na taką nie stać nas.253

Bohater liryczny jest wyraźnie kreowany na obserwatora naiwnego (choć 

niewątpliwie wykształconego). Zachwycając się zabytkami renesansu, niekiedy wysławia 

się niczym Dziewczyna z Lirenki; na przykład o Drzwiach Raju i kopule Santa Maria dei 

Fiore wypowiada się następująco:

Cała tu historia święta 

W pozłacany brąz zaklęta,

Od stworzenia świata dzieje 

wszystko zda się żyje, śmieje,

U nas takich niema dłut.

I znów spojrzę, kościół Pana,

Gdzieś w obłoki wieża wwiana,

Najcudniejsza z świątyń wież;

Jeden tylko Bruneleski

Mógł ten stworzyć chram niebieski. ( . ) 254

Ta stylizowana narracja zaostrza optykę sytuacji lirycznej, sytuując podmiot 

mówiący niejako poza kręgiem cywilizacji łacińskiej. Tym wyraźniejszy staje się 

rozdźwięk między bogactwem wyzwolonej, odnawianej właśnie Florencji a polskim 

popowstaniowym pogorzeliskiem:

W mojej Polsce wieczna zima,

Tam posągów, łuków nie ma,

Lecz jest miłość bratnich dusz;

Gdy w Italii za skarb cały 

Tylko płótna, marmur biały;

To gdy wezmę cuda sztuki,

Te kościoły, wieże, łuki,

Cóż się tu ostanie, cóż?255

253 T. Lenartowicz, Co we Włoszech a co w Polsce [w:] tenże, Album włoskie, dz. cyt., s. 179.

254 Tamże, s. 179-180.

255 T. Lenartowicz, Co we Włoszech a co w Polsce [w:] tenże, Album włoskie, dz. cyt., s. 180.
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Kreacja Włoch jako kraju pięknych posągów i pustych dusz została tu 

przeciwstawiona bogatej duchem Polsce -  jest to wyraźny zabieg retoryczny, którego 

zamieszczenie na końcu tomu stanowi zastanawiające zamknięcie: po pogłębionych 

rozmowach z renesansowymi mistrzami w Artystach otrzymujemy nagle programową 

deklarację lekceważenia dla sztuki włoskiej jako jedynego dorobku dziejów narodu. Być 

może z tego powodu Lenartowicz zdecydował się tu na lirykę maski, ponieważ sam 

wysoko cenił bogactwo starożytnej i renesansowej spuścizny w Rzymie i Florencji. 

Zakładając natomiast, że Album włoskie było adresowane przede wszystkim do polskich 

czytelników, jego autor musiał zdawać sobie sprawę, iż nie pora na zachwyty i rozważania 

nad sztuką, gdy odległa ojczyzna po klęsce powstania styczniowego mierzy się z 

represjami ze strony zaborców. Aby to pokazać, musiał wyjść ze swojej codziennej roli 

aktywnego uczestnika włoskiego życia kulturalnego i admiratora zabytków.

Poprzez zdeprecjonowanie największych bogactw kultury włoskiej, wychwalanych 

jak wyznacznik wyjątkowości Italii przez wszystkich polskich (i nie tylko) podróżnych od 

XVII wieku po czasy Lenartowicza, podmiot liryczny nie tyle pokazuje swoją ignorancję 

wobec sztuki (zachwyca się przecież w poprzednich strofach kopułą Brunelleschiego, 

dzwonnicą Giotta i Drzwiami Raju Ghibertiego), ile dystansuje się od obrazu Włoch 

wykreowanego na przestrzeni wieków. W połowie XIX stulecia wciąż był to bowiem obraz 

wyidealizowany, podróżni traktowali Włochy przede wszystkim jako pomnik europejskiej 

kultury, mimo że w pamiętnikach wojażerów coraz częściej pojawiały się subiektywne, nie 

zawsze pochlebne uwagi na temat warunków życia i obyczajowości mieszkańców Italii 

(jak np. w Podróży do Włoch Józefa Kremera).

Lenartowicz widział w ojczyźnie Dantego nie tylko stolicę sztuki, miejsce 

spotkania ze starożytnością, kolebkę renesansu. Była dla niego ważna także jako kraj, 

któremu udało się przeprowadzić rewolucję, prowadzącą do uzyskania niezależności. 

Należy pamiętać, że poeta przybył do Florencji w 1860 -  na rok przed zjednoczeniem 

Italii. Pięć lat później Florencja została tymczasową stolicą Zjednoczonego Królestwa 

Włoch. Lenartowicz zamienił więc mit arkadyjski na przypowieść o wyzwoleniu.

II.3.2 Poeta -  duchowy przywódca narodu

Rok 1865, w którym Florencja zyskała status stolicy Włoch, był również rokiem

obchodów jubileuszu 600-lecia urodzin Dantego, z okazji którego władze miasta

zorganizowały zbiórkę na ufundowanie pomnika autora Boskiej komedii. Na wykonawcę

dzieła wyznaczono Enrica Pazziego, przyjaciela Lenartowicza i jego mistrza w
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rzeźbiarskim fachu (o czym mowa w kolejnym rozdziale). Być może z tego powodu to 

właśnie autora Lirenki poproszono o napisanie poematu, który miał zostać odczytany 

podczas odsłonięcia pomnika. Utwór, zatytułowany Na posąg Danta. Od Polski 

improwizacja, został wygłoszony podczas uroczystości w języku włoskim256, a po kilku 

latach (w wersji polskiej) stał się częścią Album włoskiego. Lenartowicz dodał do niego 

obszerny komentarz, w którym podkreślił doniosłość zbiegu dwóch okoliczności: 

jubileuszu wielkiego poety i święta jego ojczyzny257. Dante, patron poetów-wygnańców258, 

po sześciu wiekach został zrehabilitowany przez rodzinne miasto, z którego w swoim 

czasie musiał uchodzić, i stanął na piedestale przed kościołem Santa Croce, florenckim 

panteonem. Lenartowicz upatrywał w tym symbolu, odnoszącego się do każdego polskiego 

poety emigracyjnego:

A inni Dantyszkowie, którzy choć Florencyi nie widzieli i Dantego nie czytali, przez tożsamość 

położenia i religijność usposobień wpadają mimo woli na ton Dantejski, tak że nieraz zdaje się, 

jakby echo słów znad Arno odbijało się nad brzegami Wisły i Zbrucza. (...) Duch, jaki powiał na 

Danta, czuć się daje we wszystkich literaturach emigracyjnych.259

Istotnie, można wskazać kilka przyczyn, dla których romantycy utożsamiali się z 

Dantem. Analizuje je Agnieszka Kuciak w pracy Dante romantyków. Recepcja „Boskiej 

komedii” u Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i Norwida260, a spośród nich 

interesują mnie w kontekście Lenartowicza dwie: wizyjność i doświadczenie wygnania. Na 

tych czynnikach zasadza się tematyka poematu Na posąg Danta, gdzie florencki poeta 

został scharakteryzowany jako wieszcz wolności, który z dożywotniego wygnania powraca 

po śmierci do wolnej ojczyzny:

256 Zob. T. Lenartowicz, Na posąg Danta. Od Polski improwizacja [w:] tenże, Album włoskie, dz. cyt.,
s. 126.

257 Zob. tamże, s. 193.

258 Por. R. Kasperowicz, Dante romantyków. O sile recepcji i interpretacji, „Teksty Drugie” 2005 nr 5,
s. 138-139. Lenartowicz w komentarzu do wiersza analizuje wpływ Dantego na romantyczną poezję 
emigracyjną, zob. T. Lenartowicz, Na posąg Danta [w:] tenże, Album włoskie, dz. cyt., s. 192.

259 T. Lenartowicz, Na posąg Danta [w:] tenże, Album włoskie, dz. cyt., s. 192.

260 A. Kuciak, Dante romantyków. Recepcja „Boskiej komedii” u Mickiewicza, Słowackiego,
Krasińskiego i Norwida, Poznań 2003, a także: taż, Norwid wobec Dantego. Kilka przybliżeń, „Pamiętnik 
Literacki” 1996 nr 87 (3), s. 33.
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O! duchu Danta szlachetny,

Niech mi twe słowo zawieści 

Wielki początek wolności,

I strasznej koniec boleści.

A pielgrzym z ziemi niewoli,

Na włoskie rzucon wybrzeże,

O stopy twego posągu 

Szczęśliwem czołem uderzę.261

Wersy te należy traktować nie tylko jako lirykę wyznania, ale i manifest poety -  

pamiętając, że utwór powstał w określonych okolicznościach i początkowo nie był 

planowany jako część tomu. Być może jest to zatem najbardziej osobisty z wierszy w 

zbiorze i jeden z kilku, w których z całą pewnością można utożsamić podmiot liryczny z 

autorem (zarówno na podstawie analizy samego utworu, jak i dołączonych przypisów 

odautorskich).

Dante i jego dzieła nie stanowią głównego tematu poematu Lenartowicza. Boska 

komedia jest raczej punktem wyjścia do rozważań o sytuacji rodaków pod zaborami:

Oto mój naród w grobowce 

Wepchnięty żyje i cierpi;

Takich boleści twe oko 
Nie oglądało w otchłani.262

Piekło Dantego staje się tutaj metaforą piekła Polaków -  należy dodać, że nie jest 

to oryginalny pomysł Lenartowicza, ponieważ takie porównanie rozpowszechnili jego 

poprzednicy (jak choćby Słowacki w Anhellim  czy Krasiński w Nie-Boskiej komedii)263. W 

Boskiej komedii, by wyzwolić się z czeluści inferna, należy kierować się ku ideałom -  

Dante przywołuje w poemacie duchy przeszłości, ale ich przestrogi odnoszą się także do 

problemów współczesnych poecie, jak w monologu cesarza Justyniana I Wielkiego z VI 

Pieśni Raju:

261 T. Lenartowicz, Na posąg Danta [w:] tenże, Album włoskie, dz. cyt., s. 132.

262 Tamże, s. 127.

263 Tamże.
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Orzeł z Tytusem leciał mścić się Męki,

Co była pomstą za grzech starożytny.

A gdy się w Kościół lombardzkie paszczęki 

Wgryzły, Karloman w orlich skrzydeł cieniu 

Wsparł go pomocą swej zwycięskiej ręki.

Patrz, czy mam słuszność w jednym oskarżeniu 

Łączyć tych wszystkich, na których grzech cięży,

Iż są przyczyną waszemu strapieniu?

Ten przeciw godłu wszechcesarstwa pręży

Złote lilije, ów dla własnej chuci

Używa; nie wiem, kto z nich grzeszy ciężej.264

Mściciele dawnych przewin, Tytus Flawiusz burzący Jerozolimę (miejsce 

ukrzyżowania Chrystusa, które miało odkupić grzech pierworodny) i Karol Wielki, 

podbijający Królestwo Longobardów (dawniejszych zdobywców ziem italskich), mają tu 

uosabiać karzącą rękę Boskiej sprawiedliwości. Poeta zdaje się zatem przestrzegać 

współczesnych, sięgających po nienależną im władzę: gwelfów (i sprzyjających im 

Kapetyngów -  stąd mowa o lilii, która znajduje się w ich herbie) oraz gibelinów, których 

spór wprowadzał dodatkowy zamęt we Włoszech, już wówczas podzielonych sporem 

papiestwa z cesarstwem.

Przytoczony przykład ma zilustrować to, co Lenartowicz najbardziej cenił w 

Boskiej komedii -  myśl historiozoficzną, dzięki której utwór Dantego stanowi świadectwo 

swej epoki, a jednocześnie dzieło wszechczasów. Ideą przewodnią poematu jest doktryna 

chrześcijańska, która doprowadza bohatera lirycznego do wiekuistej miłości, której 

ucieleśnieniem jest dla Dantego Beatrycze -  miłość ta stanowi ideał, nieosiągalny według 

Lenartowicza w jego czasach:

Za twoich czasów, o Dante,

Wierzono w miłość przedwieczną;

Naszym i wiarę w opatrzność,

I wiarę w ludzkość chcą wydrzeć.265

264 D. Alighieri, Boska komedia, przeł. E. Porębowicz, Warszawa 1959, s. 358-359.

265 T. Lenartowicz, Na posąg Danta [w:] tenże, Album włoskie, dz. cyt., s. 130.
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Ideały przyświecające narodom muszą, w rozumieniu autora Lirenki (który znów 

okazuje się w tym zakresie spadkobiercą romantyków), zostać nakreślone przez poetów. 

Po raz kolejny pojawia się w tym miejscu u Lenartowicza motyw zwątpienia w powołanie 

nowych polskich wieszczów, którzy udźwignęliby ciężar postyczniowego sceptycyzmu i 

spadku morale. Poeta oskarża wręcz współczesnych poetów o brak umiejętności 

przewodniczenia zbiorowości:

Brakuje tylko kształtowania pojęć, utworzenia ideału społecznego, który u Danta cały znajduje się 

w kościele i państwie, u autorów zaś naszych jest w ojczyźnie i wolności bez oznaczenia dokładnie 

narodowi widomego ideału, do którego na drodze walki ma się nieustannie odnosić.266

Lenartowicz po raz kolejny zatem pokazuje swój romantyczny sposób myślenia o 

poecie jako przywódcy narodu, jednak od romantyzmu oddala go dążenie do swego 

rodzaju dydaktyzmu, zbliżające go do postulatów pozytywistycznych (o czym piszę w 

dalszej części rozprawy). Niewątpliwie ta tendencja odzwierciedla ducha epoki, w której 

literatura polska -  tak jak inne literatury europejskie -  była zaangażowana politycznie i 

miała realny wpływ na opinię publiczną267. Autor Album włoskiego sam miał tego rodzaju 

ambicje, o czym świadczą jego wiersze i wypowiedzi prywatne. Ukazuje się w nich jako 

wnikliwy obserwator wydarzeń współczesnych, jak choćby w omawianym poemacie 

(mówiąc o podboju Kaukazu i nieprawnym włączeniu Wenecji do Zjednoczonego 

Królestwa Włoch268). Niektóre z jego wypowiedzi w korespondencji z Kraszewskim 

zawierają krytykę świadczącą o znajomości arkanów aktualnej polityki, jak zjadliwe 

komentarze na temat niestabilnej sytuacji w zjednoczonej Italii w 1864 roku (a więc na rok 

przed napisaniem wiersza Na posąg Dantego)269 czy uwagi o I Soborze Watykańskim270.

Zaskakujące, że Lenartowicz nie wykazywał dużego zainteresowania

266 Tamże, s. 192. Artystyczną próbą spełnienia przez Lenartowicza roli popowstaniowego przywódcy 
ideowego narodu był tom Echa nadwiślańskie, wydany w Poznaniu w roku 1872, a zatem niemal 
równocześnie z Album włoskim. Zbiór ten, składający się głównie ze stylizowanych wierszy „ludowych”, nie 
spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem w Polsce. Lenartowicz przewidywał wydanie drugiego tomu, który 
nigdy się jednak nie ukazał. Por. J. Nowakowski, Wstęp [w:] T. Lenartowicz, Wybór poezyj, dz. cyt., s. LX.

267 Por. A. Waśko, „Rząd dusz”. Pisarz jako przywódca i reprezentant narodu [w:] Polska czyli... Idee 
wspólnoty politycznej i tożsamości narodowej w polskiej tradycji intelektualnej, red A  Rzegocki, Kraków 2011, s. 103-124.

268 T. Lenartowicz, Na posąg Danta [w:] tenże, Album włoskie, dz. cyt., s. 131.

269 Zob. List do Kraszewskiego z 29.12.1864 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz. 
cyt., s. 89-90.

270 Zob. List do Kraszewskiego z 16.12.1869, tamże, s. 149-150.
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zaangażowaną poezją Risorgimenta, rozpowszechnianą w polskich periodykach271, a 

współczesnych włoskich pisarzy nie uważał za godnych następców Dantego. W liście do 

Kraszewskiego z 29 XII 1864 roku pisał o słabych naśladowcach Petrarki i Alfierego, 

Aleardo Aleardim i Giovannim Battiście Nicolinim272, utwory poetyckie Giuseppe 

Mazziniego pomijał milczeniem, choć wiadomo, że znał jego pisma. Mazzini jako działacz 

rewolucyjny, a przy tym miłośnik literatury słowiańskiej, głosił poglądy bliskie 

przekonaniom Lenartowicza na temat misji polskiej poezji w dziejach narodów, jak choćby 

w niepublikowanym artykule, napisanym dla „Lowe's Magazine” w 1847 roku:

Polska poezja, jaka pojawia się w dziełach Mickiewicza, Garczyńskiego, Krasińskiego, Zaleskiego 

i paru innych, pod względem tego wszystkiego, co tyczy formy i potęgi artystycznej -  nie tylko od 

samego początku osiąga poziom najwyższej europejskiej poezji współczesnej, ale wydaje się nam, 

że dzięki swoim zasadniczym tendencjom, najbardziej zbliża się do ideału Poezji, której potrzebę i 

spełnienie przeczuwamy dla nowej, tworzącej się obecnie Europy (...) Zdaje sobie ona sprawę z 

tego, że ma do spełnienia w świecie pewną misję. Chce być słowem poruszającym masy; wyrazem 

boskiej myśli spoczywającej w łonie narodu; apostołem pewnej wiary; siłą, co sprawia, że 

człowiek spełnia czynami to, co filozofia wytwarza w stanie czystej myśli.273

To przesłanie o doniosłej roli literatury polskiej głosili również inni włoscy literaci, 

jak wspomniany już kilkukrotnie Ettore Marcucci, który w przedmowie do florenckiego 

wydania utworów Lenartowicza pisał, że w Polsce być poetą znaczy to samo, co stać się 

głosicielem i obrońcą wolności274 Przeświadczenie o wyjątkowości polskiej twórczości 

poetyckiej przyświecało, jak wiadomo, zarówno polskim romantykom, jak ich 

spadkobiercom, do których należy zaliczyć Lenartowicza. Tym dziwniejsze, że ani 

Mazziniemu, ani żadnemu innemu z wymienionych autorów (poza Marcuccim) poeta nie 

poświęcił wiele miejsca w korespondencji ani w innych wypowiedziach, nie dokonywał 

też tłumaczeń ich utworów. Włoska poezja należała w jego pojęciu do Dantego i Tassa, w 

czym zresztą był zgodny z włoskimi romantykami275.

271 Zob. M. Gurgul, Poezje i pieśni okresu Risorgimenta w polskich przekładach, „Italica 
Wratislaviensia” 2012 nr 3, s. 65-84.

272 List do Kraszewskiego z 29.12.1864 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz. cyt.,
s. 89.

273 Cyt. za: G. Maver, Literatura polska i je j związki z  Włochami, Warszawa 1988, s. 380-381.

274 Zob. E. Marcucci, Prefazione del traduttore, dz. cyt., s. XI (tłum. własne).

275 Zob. J. Ugniewska, Giuseppe Mazzini -  historia jako narodowa terapia, Wrocław 1986, s. 120-121.
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To właśnie autorowi Jerozolimy wyzwolonej poświęcony jest drugi z 

„monograficznych” wierszy Album włoskiego, Torkwatowi Tasso na San Onofrio. Już pod 

względem formalnym znacząco różni się on od pisanego białym wierszem, 

inwokatywnego w charakterze poematu Na posąg Dantego. Nie od rzeczy będzie 

nadmienić, że poemat poświęcony autorowi Jeruzalem wyzwolonej napisany został oktawą 

złożoną z wersów 11-zgłoskowych, tak jak ma to miejsce w przekładzie arcydzieła Tassa 

autorstwa Piotra Kochanowskiego, który sam w sobie został uznany za wybitne osiągnięcie

literackie276.

Utwór Lenartowicza zdaje się autentycznym zapiskiem z wyprawy poety, co 

potwierdza przypis do wiersza, w którym autor relacjonuje swój udział w uroczystości 

przeniesienia zwłok Tassa z jednego grobu do drugiego w kościele św. Onufrego na 

wzgórzu Janikulum w Rzymie277, gdzie włoski poeta spędził ostatnie chwile życia. W 

klasztorze obok kościoła urządzono poświęcone mu muzeum, które Lenartowicz 

odwiedzał jeszcze później z Kraszewskim w 1868 roku278. Najważniejszą z wystawionych 

tam pamiątek jest list, napisany przez Tassa do przyjaciela Antonia Constantiniego, w 

którym poeta zwierza się ze swojego osamotnienia i rozgoryczenia w stosunku do 

współczesnych, przez których został zapomniany mimo poczytności swoich dzieł. Ten list, 

przytaczany we fragmentach przez Kraszewskiego279, musiał wywrzeć niezatarte wrażenie 

na Lenartowiczu, czego ślad znajdujemy w omawianym utworze:

I poprowadził mnie brat do Stancyny,

Zkąd jakby wczora wyniesiono ciało.

Jeszcze tam szafka, jeszcze dzbanek z gliny,

I pozłacane Tassa krzesło stało,

I pismo było, że niedoli sprostał,

I wieniec, który po zmarłym pozostał.

I ta przytomność libitiny srogiej,

276 To właśnie z tego przekładu korzystali romantycy polscy, studiując Jerozolimę wyzwoloną, to 
tłumaczenie służyło również Lenartowiczowi. Zob. J. Krzyżanowski, Jeruzalem wyzwolona Tassa- 
Kochanowskiego a romantycy polscy, „Pamiętnik Literacki” 1966 nr 57/4, s. 365-409.

277 T. Lenartowicz, Tasso [w:] tenże, Album włoskie, dz. cyt., s. 184-185. Konopnicka napisała wiersz o 
tej uroczystości -  prawdopodobnie na podstawie opowieści Lenartowicza, ponieważ sama nie przebywała 
wówczas we Włoszech. Zob. M. Konopnicka, San Onofrio [w:] taż, Italia, dz. cyt., s. 47-50.

278 Zob. J.I. Kraszewski, Kartki z podróży, dz. cyt., t. I, s. 478-481.

279 Tamże, s. 468.
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I te na krótko przed śmiercią lamenty,

I ten dzban z wodą, i ten kąt ubogi,

I ten przy łożu jego Filip święty,

Co był mu druchem [!] ów gołąbek błogi,

I co mu słodził ony los zawzięty 

I z Przenajświętszym przy łożu się stawił,
O mało że mnie w srogi płacz nie wprawił. 280

Motyw odrzuconego, osamotnionego poety nie pierwszy raz pojawia się tutaj u 

Lenartowicza, w tym przypadku wiąże się on z romantyczną legendą Tassa. Burzliwe 

dzieje życia poety, łamiąca konwencje miłość do Eleonory d’Este, która miała 

doprowadzić do jego uwięzienia w Przytułku św. Anny w Ferrarze, domniemana choroba 

umysłowa złożyły się na mit poety tragicznego, niezrozumianego, odrzuconego i 

osamotnionego, który chętnie podejmowali XIX-wieczni literaci i malarze281. Lenartowicz 

wpisuje się w kult tej legendy, sytuując ją  jednak w szerszym, współczesnym kontekście. 

Od lamentu nad grobem Tassa przechodzi do refleksji o Janie i Piotrze Kochanowskich, 

zatrzymując się na tym ostatnim, aby zestawić jego losy -  dostatnio żyjącego sekretarza na 

dworze królewskim -  z tragicznymi dziejami poety, którego dzieło przekładał; przy okazji 

zawarł w tym fragmencie zadziwiająco trafną konstatację na temat przyczyn upadku 

Polski:

O pycho! Za cię naród mój jest bitym,

Za bracie szlachcie a chłopu nie bracie.

Lecz co bądź polak [!] w senatorskiej szacie,

Czyli w książęcym złotym płaszczu litym 

Gdybyś mu dzieła tak sławił orężne,

Dałby ci tarczę swą i miecz, i księżnę.

(•••)
To mógłbyś nawet laskę nosić złotą;

A tu o losie, o jakżeś przewrotny!

Jak żebrak idzie Torquato piechotą,

O kij u w drogę do siostry samotnej .282

280 T. Lenartowicz, Torkwatowi Tasso na San Onofrio [w:] tenże, Album włoskie, dz. cyt., s. 49.

281 Por. O. Płaszczewska, Przestrzenie komparatystyki -  italianizm, dz. cyt., s. 439-441 i 343-346.

282 T. Lenartowicz, Torkwatowi Tasso na San Onofrio [w:] Album włoskie, dz. cyt., s. 53.
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Trudno nadążyć za myślą zawartą w tym fragmencie poematu -  Lenartowicz zdaje 

się twierdzić, że na polskim dworze włoski poeta zostałby inaczej potraktowany, niż u 

kardynała d’Este. Nie ma tu miejsca na głębszą refleksję na ten temat, jednak biorąc pod 

uwagę brak konsekwencji, jaki wykazuje ta część wywodu poetyckiego (raz podmiot 

liryczny mówi o Tassie jako o tym, który nie zaznał, co to wielkie progi, a chwilę później 

opisuje poetę zalecającego się do Eleonory d’Este w ogrodach dworskich), nie zatrzymuję 

się dłużej nad tą kwestią. Istotna jest konkluzja wiersza: Lenartowicz po opisie nędzy 

ostatnich lat życia Tassa, wykonuje nagły zwrot ku poetom rodzimym:

Są nieszczęśliwsi: iluż to z mych druchów [!]

Po krajach świata w samotności marło,

A w jakiej, toćby zapytać się duchów 

Tych, co za wolność pod miecz nieśli gardło;

Śród pustyń dzikich, śród wichru podmuchów,

Na ziemskie nędze oko ich się zwarło,

I nad ich groby pod świecie rozsiane 
Nie wmurowano monumentu w ścianę.283

Wzmianka o poetach emigracyjnych w dwóch pierwszych wersach staje się 

pretekstem do wspomnienia o zesłańcach syberyjskich: podmiot mówiący-Lenartowicz 

zestawia ich samotność, podkreślając dramat tych, którzy umarli w zapomnieniu, a miejsce 

ich spoczynku na zawsze pozostanie nieznane. W tym kontekście nieoczekiwanie nazywa 

szczęśliwym los Tassa, który ostatnie lata życia spędził w towarzystwie siostry i 

zakonników (Lenartowicz w wierszu umieszcza przy jego łożu śmierci św. Filipa Neri284). 

Wiersz zakończony został refleksją o rycerzach bożych, niedocenianych za życia, a 

rehabilitowanych po śmierci -  zamykając w tym określeniu zarówno poetów, jak i 

bojowników poległych za wolność ojczyzny.

Autor Album włoskiego stawia na równi jednych i drugich, po raz kolejny dając 

wyraz swemu romantycznemu (lub szerzej: XIX-wiecznemu) z gruntu przekonaniu o 

doniosłej roli poety w społeczeństwie. Warto powtórzyć, że w swoich utworach poetyckich

283 Tamże, s. 56.

284 Filip Neri, założyciel stowarzyszenia Filipinów, zmarł w tym samym roku, co Tasso; ponadto przez 
jakiś był związany z San Onofrio, jak podaje Goethe w Podróży włoskiej (tą informacją mógł się 
zasugerować Lenartowicz): zob. J.W. Goethe, Podróż włoska, dz. cyt., s. 407.
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pozostaje wierny kreacji mieszkańców Włoch jako spadkobierców Dantego i Tassa. 

Najjaskrawszym może przykładem jest wiersz Tasso (niewchodzący w skład Album 

włoskiego; miał stać się częścią drugiego tomu włoskich poezji, przygotowywanego przez 

Lenartowicza):

Kolumna piasku, wichrem w górę wzbita,

Pędzi, gdzie trzoda chlewna zielsko spasa;

Pastuch przy drodze książkę na głos czyta,

Poznaję wiersze z Jeruzalem Tassa.

Więc zagadnąłem: "Przyjacielu, proszę,

Co czytasz?" On zaś odpowie mi na to:

"Książkę tę zwykle w pole z sobą noszę;

Wielki jest, panie, poeta Torquato!"

Rzekł, a myśl moja drogą swą utartą 

Pobiegła, kędy cień rozdziela grusza...

Kiedyż tam pastuch nad Wisłą lub Wartą 

Czytać tak będzie Pana Tadeusza?!...285

Sytuacja liryczna wiersza została starannie wykreowana: podmiot mówiący 

spaceruje pośród sugestywnie odmalowanych pustkowi pod Rzymem, mijając biedne wsie, 

usytuowane w posępnym krajobrazie skrajnego nieurodzaju. Nie będę się zajmować 

przedstawionym tu obrazem włoskiej prowincji, ponieważ wymagałoby to pogłębionych 

studiów na ten temat -  interesuje mnie natomiast obraz pastuszka, czytającego Jerozolimę 

wyzwoloną. Oczywiście nie ma wątpliwości co do jego fikcyjności, choć wiadomo, że 

niektóre pieśni z arcydzieła Tassa funkcjonowały w obiegu także wśród najniższych 

warstw społeczeństwa, jak w Polsce piosenki do słów Lenartowicza. Kraszewski w 

Kartkach z podróży pisze o gondolierach weneckich, śpiewających wyimki z Tassa286.

285 T. Lenartowicz, Poezje wybrane, wybrał, wstępem i przypisami opatrzył P. Hertz, Warszawa 1957, 
s. 452.

286 J.I. Kraszewski, Kartki z podróży, dz. cyt., s. 169-170. O gondolierach śpiewających strofy z 
Jerozolimy wyzwolonej (głównie inwokację) pisał już Goethe w Podróży włoskiej, a także pani de Staël w 
Korynnie. Por. W. Kubacki, Zwrotki Tassa na weneckich lagunach [w:] Księga pamiątkowa ku czci 
Stanisława Pigonia, Kraków 1961, s. 303-314. Kubacki wspomina o autentycznym funkcjonowaniu wierszy 
Tassa wśród ludu włoskiego, co miało znaczenie symboliczne we Włoszech z czasów okupacji austriackiej. 
Omawiany wiersz Lenartowicza nazywa echem ludowej sławy włoskiego poety, zwracając uwagę na to, że
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Autor Jeruzalem wyzwolonej, tak jak Dante, stał się dla Lenartowicza synonimem poety- 

przewodnika ludu, którego brakowało w Polsce po powstaniu styczniowym.

Przedstawioną w omawianych wierszach, a także w Listach o literaturze i sztuce 

włoskiej, myśl o szczególnej roli artysty i sztuki w społeczeństwie Lenartowicz rozwinął w 

komentarzu do wiersza Artyści, formułując jednocześnie jedną z niewielu w swoim życiu 

definicji istoty i zadań sztuki. Przypisywał jej mianowicie rolę strażniczki wartości w 

obliczu narodowego nieszczęścia. Poezja, malarstwo, rzeźba -  wszystkie mają 

przypominać o minionej świetności, ale także kształtować człowieka współczesnego w 

imię lepszej przyszłości, aby nie zapomniał o tym, co piękne, dobre i szlachetne287.

Podobne przesłanie niesie ze sobą wiersz Artyści. Argument, którego dotyczy 

wspomniany komentarz. Podmiot liryczny wędruje tu po Florencji, Urbino i Rzymie 

niczym Dante w zaświatach, a jego przewodnikami są kolejno Fra Angelico, Rafael Santi i 

Michelangelo Buonarotti. Warto w tym miejscu pamiętać o szczególnym szacunku, jakim 

poeta darzył wymienionych artystów288, przypisując im zdolność przekazywania w swych 

dziełach Boskich tajemnic -  o czym pisałam, analizując Listy o literaturze i sztuce 

włoskiej. W omawianym wierszu poeta przywołuje dzieła sztuki, które w jego ocenie 

spełniają kryteria piękna, siły i prawdy.

W pierwszym rzędzie są to freski Fra Angelico w klasztorze San Marco i kościele 

św. Idziego przy szpitalu Santa Maria Nuova we Florencji -  poeta utożsamił te dwa 

miejsca na potrzeby utworu, czyniąc z nich jeden klasztor Maria Nuova28 . Widać to po 

opisach poszczególnych fresków. Pierwszy z nich, Adoracja Dzieciątka (Pokłon trzech 

króli), to dzieło znajdujące się w celi numer 39 w San Marco. Łatwo je zidentyfikować na 

podstawie wskazywanych przez podmiot liryczny detali:

Wchodzim, cela od tak wielka,

Z ściany Boża Rodzicielka

pastuch z utworu autora Album włoskiego również cytuje inwokację z Jerozolimy wyzwolonej -  niczym 
weneccy gondolierzy (zob. tamże, s. 312).

287 T. Lenartowicz, Artyści [w:] Album włoskie, dz. cyt., s. 194-197.

288 Każdemu z nich poświęcił też osobny wiersz. Utwory te, zatytułowane kolejno Rafael, Fra Beato 
Angelico i M ichał Anioł, zostały opublikowane w pośmiertnym wydaniu Poezji Lenartowicza i być może w 
zamyśle miały stanowić kontynuację Album włoskiego, jak wspomniany wcześniej wiersz Tasso, również 
opublikowany w tym zbiorze; zob. T. Lenartowicz, Poezye. Wydanie pośmiertne, Lwów 1895, s. 183-249. 
Ten tom, zawierający również takie wiersze jak Błogosławieństwo (na widok fresku Giotta), Rawenna czy 
Werona, z powodzeniem mógłby stać się przedmiotem osobnego studium badawczego.

289 Tenże, Artyści. Argument [w:] Album włoskie, dz. cyt., s . 149.
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Pochyla się z swą Dzieciną 

nad królami, co się kiną.

Tam murzyny, tam wielbłądka,

A sam malarz patrzy z kątka.290

Kolejne z opisywanych malowideł to prawdopodobnie Koronacja Matki Boskiej z 

aniołami i świętymi, obraz przeznaczony do predelli we florenckim kościele św. Idziego, 

znajdujący się obecnie w Galerii Uffizi. Na to, że właśnie to dzieło jest przedmiotem 

zachwytu bohatera wiersza, wskazują znów szczegóły -  w tym przypadku uwagi o 

aniołach grających na instrumentach i o bogatej ornamentacji szat świętych, asystujących 

przy koronacji291. Istotne jest tutaj zestawienie dwóch obrazów, na których Maria odbiera 

hołd: najpierw ziemski (od Trzech Króli), następnie niebiański (od koronującego ją 

Chrystusa i otaczających ich świętych). Podobnie przed podobiznami Madonny korzy się 

bohater wiersza; widząc w niej nadzieję, woła: matko moja! Kult Marii, widoczny w 

twórczości Fra Angelico -  autora licznych wyobrażeń zwiastowania, koronacji oraz innych 

scen z życia Matki Bożej -  zauważalny jest także u Lenartowicza, który podążając śladami 

romantyków widzi w niej patronkę Polski.

Pierwszy etap podróży pielgrzyma-wygnańca w poemacie Artyści. Argument 

przebiega zatem pod przewodnictwem Jana z Fiesole, malarza cudów Bożych292. On i jego 

dzieła uosabiają w wierszu świętość, spokój i harmonię -  tak samo poeta pisał o nim do 

„Tygodnika Ilustrowanego”. Podobnie przedstawia się Rafael Santi, kolejny cicerone z 

zaświatów. Przy okazji omawiania Listów o literaturze i sztuce włoskiej wspomniałam o 

tym, że autor Szkoły Ateńskiej przedstawiany był przez Lenartowicza jako ten, który 

przybliżał ludziom prawdy transcendentne. Rafael z wiersza Artyści łączy niebo z ziemią, 

piękno natury przenika się u niego z obrazami zaświatów. Oprowadza pielgrzyma po 

starożytnym, triumfalnym Rzymie, który w końcu upada -  malarz wśród pokłonów 

mieszkańców pokonanego imperium wiedzie swojego towarzysza do Watykanu, gdzie 

prezentuje mu Szkołę Ateńską, pochwałę starożytnej umysłowości. Jak wspominałam, 

Lenartowicz wywodził ludzką mądrość z Boskiego natchnienia, tak zatem widział dzieło 

Rafaela:

290 Tamże, s. 140.

291 T. Lenartowicz, Artyści. Argument [w:] Album włoskie, dz. cyt., s .141.

292 Zob. tenże, Listy o literaturze i sztuce włoskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1868 nr 17, s. 201

76



I mój anioł, seraf sztuki,

Jak stał jasny pod te łuki,

Ramię moje dotknie zgięte 

Rzekąc: Znasz co świeckie, święte,

Filozofów mądrość starą,

I tę co się zowie wiarą;

Wiedzże k'czemu stwórca wciela 

Duchy twórcze w ziemskie ciała,

Oto by z tych cudów wiela

Pamięć wieczna pozostała

Dla tych cudnych ziemskich dziatek,

Urodzonych przy łez wodach,

Co na niebo z łona matek 

Po arcydzieł pną się schodach...293

Sztuka pełni tu funkcję uszlachetniającą, pozwala poznawać tajemnice 

pozaziemskie, stanowi pomost między sferą sacrum i profanum. Filozofia, poezja i 

malarstwo mają także chronić pamięć o przeszłych dokonaniach, jak również przypominać 

o ideałach cnoty i wiary. W Pałacu Watykańskim bohater Lenartowicza rozstaje się z 

Rafaelem, by przejść pod skrzydła Michała Anioła. Jest to najsurowszy z artystów i 

najbardziej małomówny; jego postawę twórczą uosabia Mojżesz -  jak nadmieniłam, 

najbardziej ceniona przez Lenartowicza rzeźba Buonarottiego -  onieśmielający, ale i 

poruszający posąg świętego proroka, wyrzeźbiony do grobowca papieża Juliusza II. 

Michelangelo reprezentuje potęgę i wzniosłość, jego odejściu towarzyszy w utworze 

dźwięk organów. Dwa razy zwraca się do podmiotu wiersza: na Piotrową wszedłeś skałę, 

na Piotrowejś je st opoce194. Zakończenie poematu stanowi apoteozę siły, płynącej z wiary 

chrześcijańskiej. Co istotne, ostatnie wersy stawiają pytanie, na które autor odpowiada we 

wspomnianym komentarzu do wiersza:

I sen długi dzień rozprasza,

I myśl wraca nie o sztuce;

Lecz jak cierpi Matka nasza,

I czy biednej nie zasmucę

293 Tenże, Artyści. Argument [w:] Album włoskie, dz. cyt., s. 157.

294 Tamże, s. 158, 160.
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Tem marzeniem z włoskich brzegów,

Złotym listem w kraje śniegów.295

Tych kilka wersów można potraktować jak klucz do interpretacji całego Album 

włoskiego. Lenartowicz, rozdarty między zachwytem nad krajobrazem, kulturą i sztuką 

Włoch a troską o los Polski, równocześnie chce należycie opisać piękno swojej drugiej 

ojczyzny, ale nie brukając pamięci o pierwszej. Stąd karkołomne nieraz i jaskrawe 

porównania Polski szarej i Italii modrej296, zakończone konkluzją o szlachetnych duszach 

rodaków i pustce moralnej Włochów, o czym pisałam analizując ostatni wiersz z tomu. 

Zestawienie piękna Włoch z niechlubną historią starożytnego cesarstwa, powracającą w 

dziełach epoki nowożytnej, a także w relacjach polskich podróżników do Włoch, wyróżnia 

Lenartowicza na tle współczesnych jako surowego krytyka arkadyjskiego mitu Italii. 

Temat upadku Rzymu pojawiał się oczywiście w liryce jego poprzedników, towarzyszyła 

mu też refleksja nad przyczynami kryzysu Imperium lub nad antagonistycznym 

współistnieniem wielkiej poezji i sztuki rzymskiej z krwawą polityką przywódców. 

Romantycy koncentrowali jednak się raczej na „melancholii ruin”297 jako świadectw 

dawnej wielkości, pobudzających do rozmyślań nad przemijaniem i -  z drugiej strony -  

powtarzalnością pewnych zjawisk w historii. Tak jawi się obraz Wiecznego Miasta na 

przykład w wierszu Rzym Juliusza Słowackiego298. Podobne motywy pojawiają się w 

Przedświcie i Trzech myślach pozostałych po  ś.p. Henryku Ligenzie Zygmunta 

Krasińskiego299. Ciekawe połączenie refleksji historiozoficznej z poetyką ruin znajdziemy 

również w Nokturnach rzymskich Marii Konopnickiej300.

Co istotne, piękno staje się u Lenartowicza niemal kategorią moralną. Sztuka jest 

nieodłącznym komponentem włoskiego krajobrazu, ale służy do odzwierciedlania piękna

295 Tamże, s. 160-161.

296 T. Lenartowicz, S. Gemine [w:] Album włoskie, dz. cyt., s. 118.

297 Choć i tego rodzaju romantyczne wzmianki możemy znaleźć w korespondencji Lenartowicza, por. 
M. Konopnicka, Korespondencja z  T. Lenartowiczem z lat 1883-1893, opr. J. Nowakowski, Wrocław 1971, 
s. 122: Colizeum [...]  zmienione: nauka zyskała, poezja przegrała; tysiące roślin, pokrywających te gruzy, 
ręka nikczemnych profanów obdarła [...]  niech ich diabli wezmą, tych uczonych! Por. G. Królikiewicz, 
Terytorium ruin. Ruina jako obraz i temat romantyczny, Kraków 1993, zwł. s. 14-29 i 62-75.

298 Por. T. Ewertowski, Rzym wyobrażony w wierszach Juliusza Słowackiego, Józefa Bohdana 
Zaleskiego i Zygmunta Krasińskiego [w:] Od Syberii po Amerykę. Geografia wyobrażona w literaturze 
polskiego romantyzmu, red. A. Kołos, T. Ewertowski, K. Szmid, Poznań 2013, s. 57-74.

299 Por. też A. Waśko, Historia według poetów, dz. cyt., s. 338-341.

300 Zob. M. Konopnicka, Nokturny rzymskie [w:] taż, Italia, dz.cyt., s. 30-31.
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duchowego, poeta nie interpretuje jej dla estetycznej satysfakcji, ale traktuje jako element 

poetyckiego komunikatu. W efekcie najmniej istotnym składnikiem poetyckich włoskich 

historii jest recepcja sztuki plastycznej, tak znaczącej dla Lenartowicza. Jako jedyny 

przykład ekfrazy można tu wskazać Łuk Tytusa, który stał się przedmiotem szczegółowej, 

interesującej analizy interdyscyplinarnej Bogdana Burdzieja301. Powodem tak 

marginalnego potraktowania malarstwa i rzeźby przez autora Album włoskiego można 

upatrywać w fakcie, że podczas pisania wierszy, które weszły w skład tomu, sam już był 

rzeźbiarzem -  a zatem w tej sztuce szukał ujścia dla swojej wyobraźni plastycznej. Inną 

przyczyną prawie całkowitej rezygnacji z opisu dzieł sztuki mogła być, jak wspomniałam, 

chęć wyeksponowania innych aspektów włoskiej rzeczywistości. Poza omawianymi wyżej 

utworami należy tu przynajmniej wspomnieć o dość pokaźnej grupie krótkich liryków 

obyczajowych, które wymieniłam na początku tego rozdziału. Są to prawdziwe szkice 

albumowe, obrazki z życia ludu włoskiego, echa mazowieckich wędrówek autora Lirenki, 

przybierające kunsztowne nieraz formy i oddające melodyjność włoskiej mowy, takie jak 

Saltarella -  wiersz inspirowany włoskim folklorem, na co wskazuje już sam tytuł, 

nawiązujący do włoskiego tańca ludowego. W innych utworach podmiot liryczny 

przybiera z kolei postać neapolitańskiego lazzarone czy pifferaro, śpiewa serenady, 

wzdycha do włoskich piękności, spogląda w okna mijanych domów i podsłuchuje 

rozmowy uliczne. Bohater mówiący wychodzi w tych wierszach z roli polskiego patrioty i 

po prostu obserwuje z zaciekawieniem codzienne życie Włochów, szczególnie tych 

ubogich: lazzaroni, rybaków, żebraków, chłopów. Jak zauważa Jan Nowakowski, tylko 

wśród prostych ludzi poeta mógł znaleźć współczucie i zrozumienie, w ich towarzystwie 

znajdował też radość życia302 -  dlatego wspomniane liryki o charakterze obyczajowym 

odróżniają się od pozostałych wierszy z Album włoskiego prostotą, lekkością i 

muzycznością. Wiersze te składają się, jak wspomniałam, na niemal połowę tomu, 

stanowiąc istotne świadectwo zmysłu obserwacyjnego Lenartowicza-podróżnika, który 

nawet po wyjeździe z kraju nie stracił zainteresowania folklorem i życiem ludu, 

przenosząc je na grunt włoski.

* * *

Włoska działalność Lenartowicza na polu edukacyjnym i literackim pokazuje, że

301 B. Burdziej, Poezja i architektura..., dz. cyt.

302 Zob. J. Nowakowski, Wstęp [w:] T. Lenartowicz, Wybór poezyj, dz. cyt., s. LXIII.
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poeta przez cały czas pobytu we Florencji realizował swoistą dwukierunkową misję. Na 

gruncie italskim była ona przede wszystkim skoncentrowana na szerzeniu wśród Włochów 

świadomości rozpaczliwego położenia Polaków pod zaborami, ale i na budowaniu 

wizerunku polskich patriotów jako wiernych ideałom spadkobierców wielowiekowej 

tradycji narodowej. To zadanie Lenartowicz realizował podczas wykładów bolońskich, ale 

także przez twórczość poetycką oraz osobiste wystąpienia prywatne i publiczne. 

Nieustannie zabiegając o kontakt z polskim odbiorcą, poeta za pośrednictwem Listów o 

literaturze i sztuce włoskiej opowiadał rodakom o kulturze italskiej, w taki jednak sposób, 

aby mogła się wydać bliska mieszkańcom Warszawy. Jak pokazała analiza Album 

włoskiego, również twórczość poetycka Lenartowicza przeznaczona była przede 

wszystkim dla polskiego czytelnika, a tom włoskich historii stanowił czystą manifestację 

patriotyzmu przymusowego emigranta -  romantycznego pielgrzyma. Interesujący jest 

rozwój Lenartowicza jako artysty i świadomego odbiorcy zjawisk kultury, doskonale 

widoczny na przestrzeni kilku lat, dzielących powstanie omówionych tekstów. W miarę 

upływu czasu po przyjeździe do Włoch, autora Lirenki zajmowały coraz to nowe 

zagadnienia, krystalizowały się jego poglądy na temat roli poezji w dziejach narodów, 

statusu poety w społeczeństwie. Równocześnie Lenartowicz, uczestnicząc aktywnie w 

życiu politycznym i kulturalnym Italii, zweryfikował swój stosunek do niektórych kwestii 

(jak idea rewolucji czy rola instytucji Kościoła w odrodzeniu Polski), co znalazło odbicie 

w jego twórczości poetyckiej. Kształtując w sobie przekonanie o odrębności kultury 

słowiańskiej i śródziemnomorskiej (w zakresie naturalnych uwarunkowań i idących za 

nimi predyspozycji twórczych), utrwalał je w tekstach wykładów i wierszy, jednocześnie 

konsekwentnie wskazując, że różnice widoczne w ogólnej perspektywie zbiorowości 

(narodu) zacierają się na poziomie jednostek w sferze uczuć oraz potrzeb duchowych 

(takich jak wiara). Swoją myśl historiozoficzną oparł -  jak wielu współczesnych -  na 

elementach palingenezy, szukając w dziejach Włoch zapowiedzi przyszłego odrodzenia 

Polski. Jeżeli chodzi o refleksję natury estetycznej, Lenartowicz we wszystkich przejawach 

aktywności pisarskiej proklamował ideę prostoty jako jedynej drogi artystycznego 

poznania oraz religii chrześcijańskiej jako źródła natchnienia. Studiując sztukę 

renesansowych Włoch, szukał w niej duchowego wsparcia, odpowiedzi, jak należy 

tworzyć, aby dotrzeć do istoty rzeczy. Co znamienne, w efekcie próbował przenieść swoje 

obserwacje na grunt nieliteracki, tak jakby uznał go za niewystarczający, i wieku 

czterdziestu czterech lat zajął się rzeźbą. Niewątpliwie to właśnie ta dziedzina twórczości 

okazała się ukoronowaniem poszukiwań artystycznych Lenartowicza.
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III Lenartowicz a rzeźba XIX wieku

III.1 Polska i włoska twórczość rzeźbiarska w XIX wieku (zarys 
problematyki)

Przed omówieniem twórczości rzeźbiarskiej Lenartowicza istotne wydaje się 

nakreślenie (w zarysie) ogólnego stanu polskiego i włoskiego rzeźbiarstwa w XIX wieku, 

gdzie dzieła Lenartowicza znalazły pozytywny oddźwięk, a nawet zostały uznane za 

nowatorskie. Trzeba zaznaczyć, że autor Gladiatorów rzeźbił przede wszystkim z myślą o 

polskich odbiorcach, nadając praktycznie każdemu ze swoich utworów wydźwięk 

patriotyczny. Paradoksalnie, to właśnie Włosi docenili jego niekonwencjonalne (co w 

pewnej mierze wynikało zapewne z braków warsztatowych) podejście do pracy 

rzeźbiarskiej, zarówno pod względem formy, jak i tematyki dzieł.

Jak można wywnioskować na podstawie dostępnych opracowań, nawet historykowi 

sztuki precyzyjne zdefiniowanie pojęcia rzeźby romantycznej nastręcza niemałych 

trudności, przede wszystkim dlatego, że dziedzina ta rozwijała się w XIX wieku w stopniu 

nieproporcjonalnie mniejszym niż literatura, muzyka czy malarstwo. W rzeźbie 

europejskiej dominowały tendencje klasycyzujące, ugruntowane w wieku poprzednim, 

które około połowy XIX stulecia zaczęły być traktowane bardziej twórczo, by następnie 

zmierzać w kierunku historyzmu i realizmu303. Niewątpliwie istniały pewne założenia, 

które łączyły zwolenników romantyzmu w rzeźbiarstwie -  tendencje realistyczne, zwrot ku 

rodzimości i ludowości, motywy narodowowyzwoleńcze -  jednak nie wykształcił się styl, 

który można by wyodrębnić jako romantyczny, co diagnozują Aleksandra Melbechowska- 

Luty i Piotr Szubert we wprowadzeniu do I tomu antologii Posągi i ludzie:

Wiele pisze się o sztuce neoklasycznej, jej źródłach, cechach stylistycznych i wartościach 

uniwersalnych; mniej jednoznacznie (i z pewnymi oporami) używa się terminu rzeźba 

romantyczna, bowiem w owym nurcie nie zaistniał żaden wyraźny program stylistyczny. Duch 

romantyczności objawiał się w odmienności myślenia, odczuwania i działań artystycznych 

(ukrytych czasem pod klasycznym kostiumem), akceptacją wielości form i stylów historycznych, 

fantastyką i egzotyką, dynamiką i ekspresją, znamionami uczuciowości, obecnością pamięci

303 Por. K. Roschitz, Rzeźba [w:] F. Claudon, C. Noisette de Crauzat, G. Pillement i in., Encyklopedia 
romantyzmu, dz. cyt., s. 132-144; D. Kaczmarczyk, W. Tatarkiewicz, Zmagania się romantyzmu z 
klasycyzmem w rzeźbie polskiej (na prawach rękopisu), Warszawa 1955, s. 6-9; T. Dobrowolski, Rzeźba 
neoklasyczna i romantyczna w Polsce, Wrocław 1974, s. 182.
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narodowej, a także zwiastunami realistycznego widzenia otaczającego świata.304

Najwięksi rzeźbiarze epoki to wciąż przedstawiciele szkoły neoklasycznej. Na 

początku wieku są to -  na poziomie międzynarodowym -  Antonio Canova i Bertel 

Thorvaldsen, we Włoszech także Lorenzo Bartolini305 czy Luigi Pampaloni306, w Polsce 

m.in. Jakub Tatarkiewicz307 i Konstanty Hegel308. W II połowie stulecia jednymi z 

najpopularniejszych twórców we Florencji będą wciąż spadkobiercy tradycji 

akademickich: Giovanni Dupré309, Aristodemo Costoli310 i Emilio Santarelli311, w

304 A. Melbechowska-Luty, P. Szubert, Wprowadzenie. O rzeźbiarstwie i krytyce w Polsce, 1815-1889 
[w:] Posągi i ludzie. Antologia tekstów o rzeźbie 1815-1889, wybrali, oprac. i wstępem opatrzyli A. 
Melbechowska-Luty i P. Szubert, t. I, cz. I, Warszawa 1993, s. 42.

305 Lorenzo Bartolini (1777-1850), jeden z największych autorytetów artystycznych w XIX-wiecznej 
Florencji. Łączył tradycje akademickie z elementami naturalizmu, tworząc własny styl, zwany naturalismo 
bartoliniano. Kierował katedrą rzeźby w Akademii Florenckiej. Zob. A. Król, Teofil Lenartowicz i rzeźbiarze 
florenccy drugiej połowy wieku X IX  [w:] Ikonotheka. Prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu 
Warszawskiego, t. 11, Warszawa 1996, s. 90 i n.; A.L. Palmer, Historical Dictionary o f  Romantic A rt and 
Architecture, Lanham 2011, s. 32. Twórczość Bartoliniego wywarła ogromny wpływ na rozwój XIX- 
wiecznej rzeźby włoskiej.

306 Luigi Pampaloni (1791-1847), nauczyciel Norwida, jego rzeźby cieszyły się popularnością w 
Polsce. Zob. M. Karamucka, Antyczny Rzym Norwida, Poznań 2016, s. 48; Ł. Kondratowicz, Cyprian Norwid 
-  rzeźbiarz. Szkic informacyjny, „Studia Norwidiana”, t. 7, Lublin 1989, s. 67, 
http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/sn/article/download/3858/3959 [dostęp: 1.12.2018].

307 Jakub Tatarkiewicz (1798-1854), uczeń Thorvaldsena, autor Przewodnika sztuki rzeźbiarskiej (1851
1852), w którym oprócz wykładu teoretycznego i ogólnych podręcznikowych wiadomości praktycznych 
zawarł także swoje przemyślenia na temat rzeźby religijnej, społecznego znaczenia sztuki i stanu 
rzeźbiarstwa w Polsce. We własnej twórczości pozostawał wierny akademickim ideałom, aczkolwiek 
przejawiał skłonności do realizmu. Zob. A. Melbechowska-Luty, P. Szubert, Wprowadzenie. O rzeźbiarstwie 
i krytyce w Polsce, 1815-1889 [w:] Posągi i ludzie, dz. cyt., t. I cz. I, s. 43-45.

308 Konstanty Hegel (1799-1876), kontynuator i krzewiciel tendencji klasycystycznych w rzeźbie, autor 
pomnika Warszawskiej Syrenki na stołecznym rynku Starego Miasta; studiował m.in. w Rzymie w latach 
1823-1827, po powrocie do Polski wykładał rzeźbę w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1844
1866, jego uczniami byli m.in. Teodor Rygier i Stanisław Lipiński. Zob. A. Melbechowska-Luty, P. Szubert,
Wprowadzenie. O rzeźbiarstwie i krytyce w Polsce, 1815-1889 [w:] Posągi i ludzie, dz. cyt., t. I cz. I, s. 51
53; A. Melbechowska-Luty, Hegel Konsanty [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. 
Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. III H-Ki, red. J. Maurin-Białostocka, J. Derwojed, Wrocław 1979, s. 40-44.

309 Giovanni Dupré (1817-1882), jeden z najbardziej uznanych rzeźbiarzy florenckich tego czasu, 
twórca klasycystycznego Kaina i realistycznego Abla  (oba dzieła znajdują się dziś w Państwowe Muzeum 
Ermitażu w Sankt Petersburgu). Por. Italian Art. Painting, Sculpture, Architecture from the Origins to Present 
Day, ed. by G. Fossi, texts by M. Reiche, G. Fossi, M Bussagli, transl. C. Frost, Firenze-Milano 2004, s. 492. 
A.L. Palmer, Historical Dictionary o f  Romantic A rt and Architecture, dz. cyt., s. 83. Dupré poznał 
Lenartowicza od razu po jego przyjeździe do Florencji i odtąd pozostawał jego mentorem i przyjacielem.

310 Aristodemo Costoli (1803-1871), asystent Bartoliniego i jego następca na stanowisku kierownika 
katedry rzeźby w Akademii Florenckiej. Pozostawał w relacjach towarzyskich z Lenartowiczem. Zob. 
Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, opr. W. Danek, Wrocław 1963, s. 125; A. Król, Teofil 
Lenartowicz i rzeźbiarze florenccy.., dz. cyt., s. 91.

311 Emilio Santarelli (1801-1886), przedstawiciel nurtu akademickiego w rzeźbie, uczeń Thorvaldsena, 
autor posągu Michał Anioła, znajdującego się we florenckiej galerii Uffizi. Zob. A. Król, Teofil Lenartowicz i 
rzeźbiarze florenccy.., dz. cyt., s. 91.
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Warszawie -  Teodor Rygier312 czy Pius Weloński313. Co ciekawe, Melbechowska-Luty i 

Szubert w wymienionym wyżej opracowaniu sytuują Lenartowicza wśród najbardziej 

znaczących indywidualności rzeźbiarskich i pierwszorzędnych talentów314 tego czasu, 

umieszczając jego nazwisko obok owych trzech polskich akademików.

Cyprian Kamil Norwid w swojej rozprawie O rzeźbiarzach florenckich dziś 

żyjących315 mówi o dwóch kierunkach rozwoju rzeźby włoskiej w połowie XIX stulecia316: 

jeden to wspomniany powyżej, wytyczony przez Johanna Joachima Winckelmanna szlak 

klasyczny, sięgający do dorobku starożytności; polski poeta zalicza do niego takich 

twórców jak Bartolini (który wprowadził do formy klasycznej elementy naturalizmu), 

Santarelli czy Costoli. Drugi kierunek Norwid nazywa „szkołą starotoskańską” lub „szkołą 

narodową”, mając na myśli nawiązywanie współczesnych twórców do osiągnięć trecenta 

poprzez prostotę rysunku, niewyszukaną kompozycję i czyste natchnienie311. Wśród 

zwolenników tego kierunku wymienia Norwid Giovanniego Dupré, o którym pisze, że 

przed trzema jeszcze laty rzeźbił z drzewa ozdoby i był jakoby rzemieślnikiem318, oraz Pia 

Fediego, którego uważa za najbardziej nowatorskiego z rzeźbiarzy florenckich; niestety, 

nie znajdziemy o nim wzmianki u Lenartowicza.

Natomiast najbardziej cenionym przez autora Album włoskiego rzeźbiarzem 

niewątpliwe pozostawał Dupré, który pochlebnie oceniał prace polskiego samouka i 

wspierał go w jego karierze rzeźbiarskiej, o czym świadczą wzmianki w korespondencji

312 Teodor Rygier (1841-1913), autor pomnika Mickiewicza na krakowskim Rynku. Od 1873 roku 
przebywał we Florencji i pozostawał w zażyłości z Lenartowiczem, wykonał także popiersie poety. Rygier, 
jakkolwiek był przedstawicielem nurtu akademickiego w rzeźbie, przejawiał również skłonności do 
historyzmu i naturalizmu, prawdopodobnie pod wpływem szkoły włoskiej. Zob. listy do Zmorskiej z 
17.02.1876 r. i z 27.10.1877 r. [w:] Listy Teofila Lenartowicza do Tekli Zmorskiej 1861-1893, dz. cyt., s. 192, 
228, a także listy do Konarskiej z 13.09.1877, 20.09.1877, 23.09.1877 [w:] Listy Teofila Lenartowicza do hr. 
Aleksandry Konarskiej, opr., przedmową poprzedził i komentarzem opatrzył A. Zyga, Przemyśl 1984, s. 56
57, 63, 66; A. Kotula, P. Krakowski, Rzeźba X IX  wieku, Kraków 1980, s. 91; M. Biernacka, Rygier Teodor 
[w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. IX Ro-Rz, 
red. A. Bernatowicz, M. Biernacka i in., Warszawa 2013, s. 367-374.

313 Pius Weloński (1849-1931), twórca rzeźb o tematyce starożytnej, charakteryzujących się stylem 
historyczno-naturalistycznym. Autor słynnego Gladiatora, znajdującego się obecnie w Galerii Sztuki 
Polskiej XIX wieku w Sukiennicach. Zob. A. Kotula, P. Krakowski, dz. cyt., s. 92.

314 A. Melbechowska-Luty, P. Szubert, Wstęp [w:] Posągi i ludzie, dz. cyt., t. I, s. 56.

315 C.K. Norwid, O rzeźbiarzach florenckich dziś żyjących, „Biblioteka Warszawska” 1846, t. I (XXI), 
s. 197-203.

316 Cyprian Godebski w Listach o sztuce mówił o upadku rzeźby włoskiej, której autorzy albo w sposób
schematyczny kopiują dzieła klasyczne, albo upadlając wielką sztukę rzeźby, nieumiejętnie próbują 
formować nowy styl. Zob. C. Godebski, Listy o sztuce, dz. cyt., s. 204-205.

317 Tamże, s. 199.

318 Tamże, s. 202.
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Lenartowicza z Kraszewskim:

Dupré był u mnie z córką swoją rzeźbiarką i Costoli z synem rzeźbiarzem, bo tu rodami idzie 

skulpitura, i robili mi wielkie komplimenta, także profesorowie Uniwersytetu, jak <...> stary 

Bensa, malarz, i grożą się nawet coś o tym publicznie powiedzieć.319

Prawdopodobnie to za sprawą Duprégo dzieła Lenartowicza wystawiono najpierw 

we Florencji (1869), a później na wystawie światowej w Wiedniu w 1873 r. Głowa św. 

Jana i Drzwi do grobowca Zofii Cieszkowskiej (oba dzieła omawiam szczegółowo w 

dalszej części pracy) zostały przekazane do Wiednia przez florencką Akademię Sztuk 

Pięknych320 i umieszczone w sekcji włoskiej321 (il. 2), której przewodniczył właśnie Dupré. 

O tym, że znanemu rzeźbiarzowi zależało na zaprezentowaniu prac przyjaciela, świadczy 

wzmianka z kolejnego listu Lenartowicza do Kraszewskiego:

Dziś Dupré, prezydent Sekcji Włoskiej, pisze na gwałt do mnie, czemu ani Głowy, ani Drzwi nie 

wyprawiono, że wkrótce zasiędą jury i że jeśli wystawione nie będzie, ominie mnie wyrok, który, 

wedle jego zdania, nie może być, jak tylko pomyślny.322

Rzeźby Lenartowicza szczęśliwie dotarły na wystawę i, tak jak przewidywał Dupré, 

zyskały medal uznania323.

Lenartowicz pozostawał pod wyraźnym wpływem twórczości przyjaciela -  

rzeźbiarza zaliczanego do nurtu akademickiego324, ale skłaniającego się w młodości ku 

naturalizmowi jako kierunkowi hołdującemu artystycznej wolności i poszukiwaniu prawdy 

w sztuce325, by w dojrzałej twórczości powrócić do czerpania ze wzorów starożytnych326.

319 Zob. list do Kraszewskiego z 19.03.1868 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz. 
cyt., s. 125.

320 Zob. list do Kraszewskiego z 6.06.1873 [w:] tamże, s. 253.

321 Oprócz jego prac, umieszczono w tej sekcji również dzieła Tomasza Oskara Sosnowskiego i 
Wiktora Brodzkiego. Zob. Officieller Kunst-Katalog. Zweite vermehrte und verbesserte auflage, Wien 1873, 
s. 133-135, http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weltausstellung1873/0138/image [dostęp: 27.08.2018]; A. 
Giller, Polska na Wystawie Powszechnej w Wiedniu. Listy Agatona Gillera, Lwów 1873, t. 2, s. 230, 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=8768 [dostęp 29.06.2018].

322 Tamże, s. 253.

323 Zob. m.in. A. Melbechowska-Luty w artykule Głowa św. Jana na misie. Rzeźbiarskie dzieło Teofila 
Lenartowicza [w:] Rocznik Historii Sztuki, t. XVII , Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988, s. 425.

324 Zob. A. Król, Teofil Lenartowicz i rzeźbiarze florenccy drugiej połowy wieku XIX, dz. cyt., s. 90-91.

325 G. Dupré, Thoughts on A rt and Autobiographical Memoirs o f  Giovanni Dupré, transl. E.M.
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Aleardo Aleardi, opisując Pietę Duprégo, nagrodzoną medalem honorowym na Wystawie 

Światowej w Wiedniu w 1867 roku, trafnie scharakteryzował całokształt twórczości 

rzeźbiarza: jesteś moim ideałem artysty: form a klasyczna, uczucie nowoczesne, dusza 

chrześcijańska przy pomocy greckiego dłuta327

Anna Król dopatruje się nawet bezpośrednich wzajemnych wpływów w twórczości 

Lenartowicza i Duprégo328. Florencki artysta stał się bohaterem jednego z nielicznych 

artykułów krytycznych autora Listów o literaturze i sztuce włoskiej, w którym poeta stawia 

go w jednym rzędzie z Michałem Aniołem, Wolfgangiem Amadeusem Mozartem i 

Johannem Wolfgangiem Goethem, charakteryzując przyjaciela jako twórcę potrafiącego 

tchnąć nowego ducha w klasyczne formy329. Porównuje nawet niemal wprost Safonę 

Duprégo do uwielbianego przez siebie Mojżesza Michelangela Buonarottiego, nawiązując 

przy jej opisie -  na zasadzie analogii -  do anegdoty, wedle której Michał Anioł miał 

uderzyć gotową rzeźbę proroka w kolano i zawołać: Parla! (Przemów!)330. Pamiętniki 

Duprégo potwierdzają, że jako twórca nie pozostawał on pod wyłącznym wpływem 

akademii -  świadczy o tym chociażby jego rozmowa z Luigim Calamattą o słynnym Ablu, 

po obejrzeniu którego malarz zaopiniował: sposób naśladowania, charakter i form a tej 

rzeźby pokazują, że nie należysz do Akademii [tłum. własne]331

William Wetmore Story, amerykański rzeźbiarz i pisarz mieszkający przez 

większość życia w Rzymie, autor wprowadzenia do amerykańskiego wydania pamiętników 

Duprégo z 1886 roku (przetłumaczonych na język angielski przez jego córkę, Edith 

Marion Peruzzi), nazywa autora Abla jednym z najwybitniejszych współczesnych rzeźbiarzy 

we Włoszech [tłum. własne]332 Anna Król w artykule Teofil Lenartowicz i rzeźbiarze 

florenccy drugiej połowy wieku X IX  potwierdza, że Dupré był -  po śmierci Bartoliniego -

Peruzzi with an introduction by W.W. Story, Boston 1886, s. 143-144 i 442, 
http://www.gutenberg.org/files/40870/40870-h/40870-h.htm [dostęp: 10.01.2019].

326 Zob. A. Król, Teofil Lenartowicz i rzeźbiarze florenccy drugiej połowy wieku XIX, dz. cyt., s. 95.

327 Oryg. Tu sei mio ideale di artista: form a antica, sentimento moderno, anima cristiana con in mano 
scalpello greco; tłum. za: A. Król, Teofil Lenartowicz i rzeźbiarze florenccy drugiej połowy wieku XIX, dz. 
cyt., s. 96.

328 Zob. tamże, s. 109.

329 T. Lenartowicz, Listy T.L. z  Florencji, „Gazeta Codzienna” 1861 nr 37.

330 Tamże. Por. Ł. Kondratowicz, Cyprian Norwid -  rzeźbiarz. Szkic informacyjny, dz. cyt., s. 71.

331 G. Dupré, Thoughts on Art..., dz. cyt., s. 98 .

332 Tamże, s. 6.
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najbardziej cenionym rzeźbiarzem w ówczesnej stolicy Włoch333. Jako kontynuator 

kierunku naturalismo bartoliniano, autor Abla zyskał sobie ogromną popularność. 

Ciekawa na tym tle wydaje się obserwacja Artura Wołyńskiego, który w recenzji z 

wystawy w Rzymie w 1882 roku pisze:

Jedynie szkoła rzymska ma przeważnie kierunek podniosły w wyborze przedmiotów, których 

powodzenie zależy od tego, czy artysta trzyma się zasad klasycyzmu i form konwencjonalnych, 

czy też zbliża się do prawdy i natury i ulega wpływom realizmu. Zdaje się, że pośrednie 

stanowisko pomiędzy dwoma tymi kierunkami znajduje najwięcej zwolenników i na tej drodze 

najłatwiej dochodzą artyści do sławy i fortuny. Szkoła florencka nie zdobyła sobie samodzielnego 

stanowiska i wybitnego charakteru, bo po trosze hołduje wszystkim kierunkom.334

Widać chociażby na przykładzie Bartoliniego czy Dupré, że XIX wiek to w rzeźbie 

florenckiej czas ścierania się i przenikania dwóch tendencji, akademickiej i drugiej, 

„romantycznej”, sięgającej do osiągnięć quattrocenta i cinquecenta, inspirowanej sztuką 

chrześcijańską mistrzów toskańskich335. Lenartowicz, pozbawiony warsztatu 

akademickiego, a skłaniający się jako artysta w kierunku romantycznych postulatów 

pogłębiania treści dzieła, nawet kosztem niedoskonałości formy, nie został jednak 

jednoznacznym zwolennikiem sztuki inspirowanej twórczością włoskiego renesansu. 

Spośród rzeźbiarzy współczesnych największą atencją darzył, jak powiedziano, twórczość 

przedstawicieli naturalismo bartoliniano. Sam inspirował się osiągnięciami Lorenza 

Ghibertiego i Luki della Robbia, a równocześnie stworzył własny arsenał symboli i 

niepowtarzalny, choć niewyrobiony, styl artystyczny (który analizuję w dalszej części 

pracy). Być może ze względu na tę odrębność maniery, a jednocześnie jej wyraźne 

pokrewieństwo z tradycją renesansową, Lenartowiczowi udało się z takim powodzeniem 

odnaleźć się w środowisku florenckim jako początkującemu, poszukującemu twórcy.

Przywołany tekst Wołyńskiego pochodzi, jak nadmieniłam, z 1882 roku, co 

pokazuje, że tendencje zauważalne w pierwszej połowie stulecia były kontynuowane przez 

następców. Jednym z nich był Enrico Pazzi, uczeń Duprégo, również długoletni przyjaciel

333 A. Król, Teofil Lenartowicz i rzeźbiarze florenccy drugiej połowy wieku XIX, „Ikonotheka. Prace 
Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego”, 1996, t. 11, s. 92.

334 A. Wołyński, Wystawa sztuk pięknych w Rzymie. [Rzeźba], „Kłosy” 1883, nr 938, s. 387; cyt. za: 
Posągi i ludzie. Antologia tekstów o rzeźbie 1815-1889, wybrali, oprac. i wstępem opatrzyli A. 
Melbechowska-Luty i Piotr Szubert, t. I, cz. II, Warszawa 1993, s. 112.

335 Por. A. Król, Teofil Lenartowicz i rzeźbiarze florenccy..., dz. cyt., s. 90.
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Lenartowicza, u którego być może poeta zaczynał naukę nowego fachu336 i z którego 

pracowni korzystał337. Pazzi był uczestnikiem walk o zjednoczenie Włoch, więc mógł też 

sympatyzować z poglądami polskiego poety. Florencki artysta jest, o czym już była mowa, 

autorem posągu Dantego, który do dziś stoi przed kościołem Santa Croce we Florencji. Jak 

wspomniałam w poprzednim rozdziale, na okoliczność odsłonięcia pomnika w 1865 roku 

Lenartowicz został poproszony przez komitet organizacyjny o napisanie i wygłoszenie 

poematu338, być może ze względu na swoją znajomość z twórcą monumentu. W 

korespondencji polskiego poety znajduje się tylko jedna wzmianka o Pazzim339, co może 

dziwić w kontekście ich zażyłej, jak się zdaje, relacji i roli Pazziego w kształceniu 

Lenartowicza w zakresie sztuki rzeźbiarskiej.

W pismach Lenartowicza w ogóle rzadko spotykamy komentarze na temat 

współczesnych rzeźbiarzy. Możemy jedynie znaleźć wzmianki o artystach, z którymi miał 

styczność, przyjaźnił się i pracował bądź rywalizował. Wśród nich znaleźli się -  poza 

wspomnianymi wyżej -  Ettore Ximenes340, Giovanni Battista Tassara341, a z Polaków: 

Henryk Stattler342, Tadeusz Błotnicki343, Leon Mieczysław Zawiejski344, Teodor Rygier,

336 Tak twierdzi A. Melbechowska-Luty w cytowanym wyżej artykule Głowa św. Jana na misie... , 
s. 423.

337 Tak podaje Zofia Lenartowiczowa w liście do Kraszewskiego, napisanym między 27.01 
a 16.02.1868 r., znajdującym się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej pod sygnaturą rkps. 6515 IV, k. 367
369; fragment listu przytacza Anna Król w cytowanym niniejszej rozprawie artykule Teofil Lenartowicz 
i rzeźbiarze florenccy drugiej połowy wieku XIX, s. 103.

338 Zob. T. Lenartowicz, Na posąg Danta, dz. cyt., s. 126. O uroczystości odsłonięcia pomnika pisze 
Henryk Biegeleisen w cytowanym dziele Lirnik mazowiecki. Jego życie i dzieła..., s. 79.

339 List do Kraszewskiego z 6.01.1881 r. [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, opr. W. 
Danek, Wrocław 1963, s. 364. Lenartowicz nazywa tam Pazziego swoim dwudziestoletnim druhem 
i wspomina, że w jego pracowni tworzył płaskorzeźbę Rozstrzelanie Stanisława Bechi.

340 Ettore Ximenes (1855-1926), zwolennik realizmu w rzeźbie, wyrzeźbił m.in. statuetkę 
przedstawiającą Lenartowicza. Zob. A. Król, Teofil Lenartowicz i rzeźbiarze florenccy, dz. cyt., s. 103, 
a także list do Konarskiej z 16.01.1877 r. i drugi, napisany latem przed 16.07.1878 [w:] Listy Teofila 
Lenartowicza do hr. Aleksandry Konarskiej, dz. cyt., s. 70, 79. Ximenes zasłynął również jako ilustrator 
utworów literackich Edmonda de Amicisa.

341 Giovanni Battista Tassara (1841-1916), garibaldczyk, uczestnik Wyprawy Tysiąca w 1860 roku, 
uczęszczał do pracowni Lenartowicza, a nawet ukończył jedną z rozpoczętych przez niego rzeźb 
(przedstawiającą Zofię Lenartowiczową). Zob. A. Król, Teofil Lenartowicz i rzeźbiarze florenccy, dz. cyt., 
s. 104.

342 Henryk Stattler (1834-1877), syn Wojciecha Kornelego Stattlera, rzeźbiarz, w latach 1852-1860 
mieszkający w Rzymie. Zdobył dużą popularność w Wiecznym Mieście. Lenartowicz poznał Wojciecha 
Stattlera w Krakowie w 1842 r., a mieszkał u niego w 1848 r. W rzymskiej pracowni Henryka podejmował 
pierwsze próby rzeźbiarskie. Zob. W.K. Stattler, Przypomnienie starych znajomości „Kłosy” 1873 nr 435, 
s. 282; A. Melbechowska-Luty, Głowa św. Jana na misie. Rzeźbiarskie dzieło Teofila Lenartowicza [w:] 
Rocznik Historii Sztuki,
t. XVII, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988, s. 425; A. Melbechowska-Luty, Lenartowicz Teofil 
[w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających t. V, dz. cyt., s. 27; list Lenartowicza do
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Teofil Godecki345 (z ostatnimi dwoma Lenartowiczowi zdarzało się współpracować, o 

czym świadczą takie archiwalia, jak Projekt kapliczki przydrożnej z figurą Matki Boskiej z 

Dzieciątkiem, podpisany nazwiskiem Lenartowicza, Teofila Godeckiego i Teodora Rygiera, 

zachowany w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej346), Tomasz Oskar Sosnowski347, Stanisław 

Lipiński348, Wiktor Brodzki349, Leon Szubert350, Marceli Guyski351. Intrygujące, że autor

Zmorskiej z 3.02.1874 r. [w:] Listy Teofila Lenartowicza do Tekli Zmorskiej 1861-1893, dz. cyt. s. 133; 
L. Krzemieniecki, Reliefowe odczyty w poezji Lenartowicza. Studium romantycznej coresspondance des arts, 
„Litteraria” 1989, s. 177; M. Kwiatkowska, Polscy rzeźbiarze w Rzymie..., dz. cyt., s. 61-62.

343 Tadeusz Błotnicki (1858-1928), autor licznych pomników i nagrobków znajdujących się w 
Krakowie (m.in. popiersia Michała Bałuckiego na Plantach), profesor Politechniki Lwowskiej. Błotnicki 
wykonał dla Lenartowicza popiersie Savonaroli, zamówione przez Kraszewskiego (zob. listy do 
Kraszewskiego z 23 i 27.11.1881 r. [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz. cyt., s. 375
376). Autor Głowy św. Jana  omawia twórczość Błotnickiego w liście do Platona Kosteckiego z 22 lipca 1882 
roku, przypisując mu nieprzeciętny talent, wychwalając warsztat i wyobraźnię, a także oryginalność jego 
dzieł (zob. Posągi i ludzie. Antologia tekstów o rzeźbie 1815-1889, dz. cyt., t. I cz. II, s. 78-79). Zob. także 
J. Derwojed, Błotnicki Tadeusz [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, 
rzeźbiarze, graficy, t. I A-C, red. J. Maurin-Białostocka, J. Derwojed i in., Wrocław 1971, s. 186-188.

344 Leon Mieczysław Zawiejski (1856-1933), rzeźbiarz, Lenartowicz wsparł go jako początkującego 
artystę, wstawiając się za nim o protekcję u Kraszewskiego. Zawiejski opiekował się Lenartowiczem pod 
koniec jego życia, a także wykonał kilka portretów przyjaciela, w tym podobiznę wmurowaną wraz z tablicą 
pamiątkową w ścianę kamienicy przy via Montebello 28 we Florencji, gdzie mieszkał Lenartowicz. Zob. list 
do Kraszewskiego z 21.07.1886 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz. cyt., s. 485; 
A. Król, Rzeźba polska X IX  wieku, dz. cyt., s. 99, 104; [Anonim], Nauka, literatura i sztuka, „Dziennik 
Krakowski” 1896, nr 55, s. 5.

345 Teofil Godecki (1847-1918), w latach 1873-1876 przebywał we Włoszech, gdzie poznał 
Lenartowicza -  wykuwał dla niego rzeźby w marmurze; dochodziło między nimi do licznych nieporozumień 
na gruncie finansowym. Autor wielu portretów, nagrobków, medalionów i rzeźb architektonicznych. 
W 1894 r. otworzył własny zakład sztukatorski. Zob. Listy Lenartowicza do Konarskiej z 7.10.1876 r. 
i 20.09.1877 r. [w:] Listy Teofila Lenartowicza do hr. Aleksandry Konarskiej, dz. cyt., s. 31, 62; 
A. Ryszkiewicz, Godecki Teofil [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, 
rzeźbiarze, graficy, t. II D-G, red. M. Bardini, J. Maurin-Białostocka, A. Ryszkiewicz i in., Wrocław 1975, 
s. 385-386.

346 BJ Graf. I.R. 1546, rysunek niedatowany.

347 Tomasz Oskar Sosnowski (1810-1886), od 1846 roku mieszkał i tworzył w Rzymie. Rzeźbiarz 
klasycysta, stworzył wiele dzieł religijnych. Znał się z Lenartowiczem, użyczał mu swojej rzymskiej 
pracowni. W późniejszych latach poeta uważał go za ekstrawaganta i wielkiego pana. Zob. L. Lameński, 
Tomasz Oskar Sosnowski (1910-1886). Rzeźbiarz polski w Rzymie, Lublin 1997, s. 50, 277; M. Kwiatkowska, 
Polscy rzeźbiarze w Rzymie w X IX  wieku i w okresie międzywojennym  [w:] Między Polską a światem. 
Od średniowiecza po lata II  wojny światowej, red. M. Morka, P. Paszkiewicz, Warszawa 1993, s. 59-60.

348 Stanisław Lipiński (1840-1882), w latach 1870-1871 mieszkał we Florencji, gdzie utrzymywał
bliskie stosunki z Lenartowiczem. Przedstawiciel nurtu indywidualistycznego w rzeźbie, twórca 
alegorycznych dzieł, m.in. Tęsknoty, nagrodzonej medalem na wystawie światowej w Wiedniu w 1873 r.; 
Lenartowicz poświęcił tej pracy wiersz Do „Tęsknoty” dłuta S. Lipińskiego. Poeta wspierał młodego 
rzeźbiarza, którego poznał we Włoszech w 1871 r. - polecał go Tekli Zmorskiej do wykonania pośmiertnego 
popiersia Romana Zmorskiego. Do realizacji przedsięwzięcia przez Lipińskiego nie doszło. Zob. listy do 
Zmorskiej z 14 i 25.03.1871 r. [w:] Listy Teofila Lenartowicza do Tekli Zmorskiej 1861-1893, dz. cyt., s. 85
90; A. Melbechowska-Luty, Lipiński Stanisław [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce 
działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. V Le-M , red. J. Derwojed, Warszawa 1993, s. 110-112.

349 Wiktor Brodzki (1817 lub 1826-1904), od 1855 roku przebywał w Rzymie. Przedstawiciel nurtu
akademickiego w rzeźbie, w jego dziełach widać jednak także fascynację naturalizmem. Tworzył zarówno
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Głowy św. Jana nie wspomina nawet niektórych osób, które z wielkim 

prawdopodobieństwem znał: Konstantego Hegla, Piusa Welońskiego, Cypriana

Godebskiego czy Jakuba Tatarkiewicza. Nieliczne wzmianki na temat rzeźbiarstwa w kraju 

obejmują krótkie uwagi na temat wymienionych wyżej artystów oraz dłuższe komentarze 

dotyczące przeciągającego się konkursu na projekt pomnika Mickiewicza, mającego stanąć 

na krakowskim rynku352. Unikanie krytycznych wypowiedzi dotyczących polskiej sztuki 

rzeźbiarskiej mogło mieć dwie przyczyny: z jednej strony, jak zaznaczyłam w rozdziale I, 

Lenartowicz w ogóle wyrzekał się wszelkich wypowiedzi teoretyzujących, zwłaszcza w 

dziedzinie sztuk plastycznych; kolejnym powodem niewłączania się poety w dyskurs 

krytyczny mogło być przeświadczenie o nie najlepszej kondycji polskiego rzeźbiarstwa, w 

którym nie byłby osamotniony.

Jak nadmieniłam wcześniej, XIX wiek to dla rzeźby okres trudny. W Polsce 

warunki rozwoju były dla tej sztuki szczególnie niekorzystne: przede wszystkim 

brakowało fundatorów i zleceniodawców, którzy wspieraliby twórczość rzeźbiarską na 

innych polach niż sztuka nagrobna, rzeźba architektoniczna czy pomnikowa353. Sale na 

wystawach sztuk pięknych, przeznaczone dla rzeźby, były niewielkie i położone na

konwencjonalne dzieła pomnikowe i portretowe, jak i grupy mitologiczno-rodzajowe. Do najbardziej 
znanych utworów rzeźbiarza należy monumentalna grupa Ucieczka z  Pompei (1863). Zob. 
A. Melbechowska-Luty, P. Szubert, Wprowadzenie. O rzeźbiarstwie i krytyce w Polsce, 1815-1889 [w:] 
Posągi i ludzie, dz. cyt., t. I cz. I, s. 54-55; M. Kwiatkowska, Polscy rzeźbiarze w Rzymie..., dz. cyt., s. 63-64; 
J. Derwojed, Brodzki Wiktor [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, 
rzeźbiarze, graficy, t. I A-C, red. J. Maurin-Białostocka, J. Derwojed i in., Wrocław 1971, s. 244-247.

350 Leon Szubert (1829-1859), od 1855 roku przebywał w Rzymie. Ceniony przez krytykę polską 
i włoską autor przede wszystkim dzieł religijnych. Jedną z jego najsłynniejszych prac była monumentalna 
grupa Przekleństwo śpiewaka, inspirowana poezją Ludwiga Uhlanda, oraz rzeźba Konkordat, 
przedstawiająca Piusa IX i cesarza Franciszka Józefa, podających sobie ręce -  ta ostatnia praca zapewniła 
autorowi przedłużenie stypendium rządowego, dzięki czemu mógł zostać w Rzymie. Trzy lata później 
rzeźbiarz zmarł w wyniku wypadku i ciężkiej choroby. Zob. L. Siemieński, Leon Szubert (1860), za: Posągi i 
ludzie. Antologia tekstów o rzeźbie 1815-1889, dz. cyt., t. I cz. I, s. 231-232; M. Kwiatkowska, Polscy 
rzeźbiarze w Rzymie..., dz. cyt., s. 62.

351 Marceli Guyski (1830-1893), od 1857 r. przebywał w Rzymie, gdzie poznał Lenartowicza. Poeta 
polecał go Tekli Zmorskiej jako potencjalnego wykonawcę popiersia na grób Romana Zmorskiego, jeszcze 
zanim poznał Stanisława Lipińskiego. Guyski rzeźbił głównie portrety (w tym Lenartowicza), a także 
kompozycje religijne i symboliczne. Po pobycie we Włoszech, a następnie we Francji, wrócił do Polski i w 
latach 1877-1879 wykładał w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. Zob. list do Zmorskiej z 29.05.1867 r. 
[w:] Listy Teofila Lenartowicza do Tekli Zmorskiej 1861-1893, dz. cyt., s. 52-53; A. Ryszkiewicz, Guyski 
Marceli [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. II D 
G, red. M. Bardini, J. Maurin-Białostocka, A. Ryszkiewicz i in., Wrocław 1975, s. 526-528.
352 Zob. list do Kraszewskiego z 23.03.1885 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz. 
cyt., s. 432-434.

353 Por. A. Melbechowska-Luty, P. Szubert, Wprowadzenie. O rzeźbiarstwie i krytyce w Polsce, 1815
1889 [w:] Posągi i ludzie, dz. cyt., t. I cz. I, s. 82, 94.
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uboczu354. Wynikało to w dużej mierze z braku kompetentnego obiorcy dzieł rzeźbiarskich. 

Henryk Filipowicz, malarz, rzeźbiarz i fotograf, z rozgoryczeniem konstatował marginalne 

traktowanie tej sztuki przez ogół:

Jesteśmy przekonani, że dzisiejsze społeczeństwo -  mówimy tu o naszym -  nie umiałoby obejść 

się bez pism ilustrowanych i obrazów, a więc bez malarzy, literatów i poetów, bez pałaców i 

teatrów, a więc bez budowniczych i artystów dramatycznych; ale wielkie pytanie, czy rzeźba 

wyrobiła sobie dotąd podobne prawo obywatelstwa i czyli w razie gdyby zabrakło rzeźbiarzy, 

kamieniarze i fabrykanci odlewów nie zadowoliliby naszej publiczności, która (nie mówię o 

wyjątkach) zbyt mało jeszcze posiada estetycznego wykształcenia, by odróżnić niezręczną kopię od 

oryginalnego marmuru Fidiasza lub Canovy.355

Sześć lat później z żalem pisał o polskich rzeźbiarzach pracujących za granicą: 

niestety, kraj was widać nie potrzebuje, niezdolny wam dać nawet kawałka chleba356. 

Podobny osąd znajdziemy w artykule Władysława Bartkiewicza, który recenzując wystawę 

warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych zaznaczył, że na rzeźbę był 

wówczas dużo mniejszy popyt niż na malarstwo, w związku z czym wielu uzdolnionych 

rzeźbiarzy trudniło się kamieniarstwem, co mogło im zapewnić stały zarobek (krytyk za 

najbardziej intratne uznał nagrobki i rzeźby architektoniczne). Autor zwrócił też uwagę na 

trudności techniczne, jakie wiązały się z transportem rzeźb na wystawy -  niewątpliwie 

była to duża przeszkoda w prezentowaniu dzieł rzeźbiarskich publiczności357. Można to 

zaobserwować na przykładzie Lenartowicza. Po tym jak w 278. numerze „Kłosów” z 1870 

roku wydrukowano drzeworyt Proroka Samuela, Towarzystwo Sztuk Pięknych we Lwowie 

napisało do autora o przesłanie rzeźby. Lenartowicz w liście do Kraszewskiego skarżył się 

na niezrozumienie Towarzystwa dla ograniczeń finansowych rzeźbiarza:

Grubo się śmiałem, a skądże ja mam mieć rzeźby, nie mając żadnego zamówienia, niech zamówią, 

to zrobię i właścicielowi prześlę, ale ja będę odlewał w brązie albo w marmurze kazał kuć po to, 

żeby albo w drodze przepadło, albo obejrzane wróciło do mnie po otrzymanym policzku od krytyki

354 Zob. W. Bartkiewicz, Przegląd sztuk pięknych. Rzeźba, „Bluszcz” 1875 nr 18, s. 142-143, nr 26 s.
205, cyt. za: Posągi i ludzie. Antologia tekstów o rzeźbie 1815-1889, dz. cyt., t. I cz. 2, s. 35.

355 H. Filipowicz, Przegląd artystyczny. Rzeźba, „Tygodnik Ilustrowany” 1869 nr 98, s. 238-240; cyt. 
za: Posągi i ludzie, dz. cyt., t. I cz. 1, s. 254.

356 A. Melbechowska-Luty, P. Szubert, Wstęp [w:] Posągi i ludzie, dz. cyt., t. I cz. 2, s. 38.

357 Zob. W. Bartkiewicz, Przegląd sztuk pięknych. Rzeźba, dz. cyt.
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wysoko narodowej. A nota bene nie mógłbym żadną miarą tego uczynić bez nakładu, a na nakład 

skąd, kiedy się żyje z dnia na dzień.358

Opisane wyżej warunki zewnętrzne, takie jak brak wykształconego odbiorcy czy 

kwestie finansowe, determinowały z pewnością w dużym stopniu brak zapału polskich 

rzeźbiarzy do rozwijania indywidualnej, oryginalnej twórczości. Sztuka rzeźbiarska 

praktycznie przez cały XIX wiek pozostawała na marginesie polskiej działalności 

plastycznej, co skutkowało brakiem wykształcenia stylu narodowego i niewielkim 

odsetkiem dzieł o wysokiej wartości artystycznej359. Stanisław Wasylewski pisze wręcz: 

rzeźba romantyczna wydaje jednego artystę -  Tatarkiewicza360. W dalszej części 

wypowiedzi komentuje ten stan rzeczy: społeczeństwo z takim zapałem chłonące utwory 

literackie nie miało żadnego zrozumienia dla dzieł pędzla i dłuta361. Z pewnością nie 

zgodziłby się z nim Lenartowicz, rozgoryczony znikomą recepcją jego utworów literackich 

w Polsce.

Podobnie surowe opinie o stanie polskiej sztuki rzeźbiarskiej wydawali XIX- 

wieczni krytycy. Szczególnie trafnie ujął ten problem Stanisław Tomkowicz, historyk 

sztuki i wieloletni redaktor krakowskiego „Czasu” :

Ktokolwiek od dłuższego czasu śledził rozwój rzeźby w naszym kraju, ten nie może się w żaden 

sposób opędzić pewnemu wrażeniu monotonności, wywołanemu okolicznością, że w dziale owym 

tak rzadko napotyka się dzieło płynące z jakiegoś bardziej samodzielnego polotu fantazji. 

Oglądamy najczęściej same tylko portrety lub grobowce, rzadko kiedy wpadnie nam w oko jakiś 

motyw religijny, a to, co stanowi istotę i najwyższą zasługę rzeźby, tj. charakterystyczne oddanie 

jakiejś myśli podnioślejszej w pięknych kształtach cielesnych, zdaje się jakoby zupełnie 

wyłączonym z granic działalności naszych artystów.362

Jak wspomniałam, istotnym problemem dla rozwoju polskiej sztuki rzeźbiarskiej 

był fakt, że wielu twórców -  ze względów finansowych -  wiązało się z tradycją

358 List do Kraszewskiego z 21.11.1870 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz. cyt., 
s. 187.

359 Por. T. Dobrowolski, Rzeźba neoklasyczna i romantyczna w Polsce, dz. cyt., s. 190-191.

360 S. Wasylewski, dz. cyt., s. 160.

361 Tamże.

362 Zob. A. Melbechowska-Luty, P. Szubert, Wprowadzenie. O rzeźbiarstwie i krytyce w Polsce, 1815
1889 [w:] Posągi i ludzie, dz. cyt., t. I cz. I , s. 54-55.
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rzemieślniczą (szczególnie z rzeźbą sepulkralną i architektoniczną), co powodowało ich 

uzależnienie od woli i koncepcji zleceniodawców.363 O kwestii mecenatu należy zresztą 

mówić w skali ogólnoeuropejskiej; dotyczyła ona rzeźby przede wszystkim ze względu na 

koszt wykonania dzieła, co pociągało za sobą konieczność podporządkowywania się 

twórców oczekiwaniom zamawiających, bez których dzieła rzeźbiarskie po prostu nie 

mogłyby powstawać. W efekcie artyści nieraz zarzucali oryginalne dążenia artystyczne, 

ponieważ nietypowe koncepcje i rozwiązania formalne niosły za sobą ryzyko odrzucenia 

dzieła przez nabywcę. Nierzadko chęć przypodobania się konserwatywnym gustom 

odbiorcy tworzyła sytuacje rodem z A d  leones! Norwida -  pierwotna, często ciekawa i 

niosąca duży ładunek intelektualny idea utworu była przekształcana na potrzeby 

oczekiwań nabywcy.

Opisany wyżej stan rzeczy w połączeniu z rozwojem indywidualistycznych 

tendencji w sztuce XIX wieku tworzył oczywistą potrzebę przeformułowania gustów 

odbiorcy; jednocześnie z silnym kultem tradycji klasycystycznych w rzeźbiarstwie zaczęła 

pojawiać się potrzeba znalezienia nowych środków wyrazu, podsycana przez ówczesną 

krytykę. Pomocny w tym zakresie był dynamiczny rozwój malarstwa364, który wpłynął na 

zmianę percepcji i kształtowanie nowych potrzeb artystycznych wśród publiczności. 

Rezultatem dążeń romantyków do odnalezienia „prawdy” w sztuce był zwrot w kierunku 

realizmu -  jako sprzeciw wobec beznamiętnego naśladowania wzorców klasycznych -  ale 

pozostający w dialogu z tradycją, dotychczasowym zespołem symboli i form365. W 

ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku krytycy pisali już o kierunku realistycznym w 

rzeźbie. Kazimierz Chłędowski, wybitny historyk kultury, omawiając prace wystawione w 

sekcji włoskiej na wystawie światowej w Wiedniu w 1873 r., zauważył, że zwolennicy 

realizmu w sztuce rzeźbiarskiej korzystają z wszelkich zabytków i zdobyczy szkoły 

naturalistycznej, aby do wyrażenia ideału tym więcej mieć środków i możności i pozbyć się 

ciasnych form  klasycznej rzeźby, i rozszerzyć pole swego działania366. Agaton Giller, 

recenzując tę samą wystawę, z oburzeniem skonstatował, że żaden z polskich rzeźbiarzy 

nurtu akademickiego (wymienił Wiktora Brodzkiego, Tomasza Oskara Sosnowskiego i 

Walerego Gadomskiego) nie otrzymał medalu od komisji, której członkowie jego zdaniem

363 Zob. tamże, s. 83.

364 Por. tamże, s. 57, a także: E.H. Gombrich, O sztuce, tłum. M. Dolińska, I. Kossowska i in., red. A.
Czajkowska, A. Stępak, Warszawa 1997, s. 527.

365 Zob. J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 2004, s. 612-613.

366 Posągi i ludzie. Antologia tekstów o rzeźbie 1815-1889, dz. cyt., t. I cz. I, Warszawa 1993, s. 150.
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byli zwolennikami nowego kierunku realistycznego367. Oznaczałoby to, że do tego właśnie 

nurtu należy zaliczyć twórczość rzeźbiarską Lenartowicza, który medal otrzymał. 

Jakkolwiek taka teza wydaje się zbytnim uproszczeniem, istotnie w dziełach Lenartowicza 

można dostrzec elementy dążeń realistycznych. Co ciekawe, jego utwory Giller ocenia 

wysoko, nie pisząc jednak nic o stylu czy technice, a przyrównując dzieło rzeźbiarskie do 

poetyckiego:

W tęsknocie tułactwa zamienia on często lirę na dłuto. Jak z tamtej wydobywa cudowne tony, które 

serce łzami nadziei napełniają, tak z marmuru wykrzesuje lekkie postacie, które są jakby światem 

skamieniałych świętych, widzianych przez Błogosławioną dzieweczkę wśród obłoków.368

Warto zaznaczyć, że na wystawie wiedeńskiej Lenartowicz zaprezentował dwa 

dzieła w odlewach brązowych, lecz żadnego marmurowego. Recenzja Gillera zawiera 

zapewne nie tyle pomyłkę, ile poetycką przenośnię, dzięki której porównanie dwóch sztuk 

zyskuje na obrazowości -  zamieniając jeden instrument na drugi, Lenartowicz bez wysiłku 

stwarza równie trwałe i poruszające dzieło. Wyrozumiałość Gillera dla Lenartowicza jako 

zwolennika nowego kierunku w sztuce wynikała z pewnością z osobistej sympatii369, ale 

też z uznania odrębności rzeźby religijnej przez wiek XIX. Dzieła zaliczające się do tego 

gatunku rządziły się innymi prawami niż pozostała twórczość plastyczna, ponieważ miały 

przede wszystkim budzić wzruszenie, czemu sprzyjało dążenie do ujmowania ich w sposób 

bardziej kameralny i rodzajowy370.

Podobnie kwalifikowano utwory o tematyce historycznej. Chłędowski wspominał 

wręcz o „zdrowym realizmie”371, mając na myśli tematykę dzieła, które miało służyć 

słusznej społecznie idei. Do tematów godnych uwiecznienia w takim charakterze zaliczał -  

zgodnie z ogólnym przekonaniem -  wątki narodowe i historyczne. Melbechowska-Luty i 

Szubert mówią wręcz o nurcie historyzmu w rzeźbie, definiując go inaczej niż w 

kontekście architektury, do której ten termin przede wszystkim się odnosi: sens historyzmu

367 Zob. A. Giller, Polska na Wystawie Powszechnej w Wiedniu..., dz. cyt., t. 2, s. 235.

368 Tamże, s. 230.

369 Giller cenił Lenartowicza jako propagatora sprawy polskiej we Włoszech. Obszernie dał temu wyraz
w artykułach Z dziennika podróży po Włoszech wyrwane kartki, Polacy we Włoszech, Wykłady Lenartowicza 
w Bolonii, publikowanych we lwowskiej „Gazecie Narodowej” 1881 nr 236-238. Fragmenty tych tekstów 
cytuje Paweł Hertz w przytaczanej wcześniej publikacji Głosy o Lenartowiczu, s. 141-159.

370 A. Kotula, P. Krakowski, dz. cyt., s. 100.

371 Posągi i ludzie..., dz. cyt., t. I cz. I, s. 152.
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określała przede wszystkim pamięć o szczególnych zdarzeniach dziejowych, kult 

przeszłości i ludzi zasłużonych dla ojczyzny312. Przykładem dzieła spełniającego postulaty 

„zdrowego realizmu” jest Gladiator Piusa Welońskiego, który wzbudził prawdziwą 

sensację wśród krytyki i publiczności; rzeźbę chwalono za doskonałość formy (klasycznej) 

i przesłanie moralne (w postaci gladiatora upatrywano, zgodnie z trendem 

zapoczątkowanym przez Byrona, zniewolonego Słowianina373).

Jeszcze dalej w dążeniu do realizmu posunęła się sztuka pomnikowa. Posągi, 

popiersia i medaliony, podobnie jak dzieła religijne, podlegały innym regułom niż 

pozostałe utwory rzeźbiarskie. Nawet Jakub Tatarkiewicz, czołowy przedstawiciel szkoły 

klasycznej w Polsce i krzewiciel akademickich zasad kształtowania dzieła rzeźbiarskiego, 

w przypadku rzeźby portretowej pozostawał gorliwym orędownikiem realizmu.

Kwestię postrzegania w Polsce tej gałęzi rzeźbiarstwa można prześledzić na 

przykładzie dwóch sporów o pomniki: jeden z nich dotyczył pomnika księcia Józefa 

Poniatowskiego w Warszawie, drugi -  konkursu na posąg Mickiewicza na krakowskim 

rynku.

Pomnik Poniatowskiego (il. 3) został zamówiony u Bertela Thorvaldsena w 1817 

roku. Model dzieła został przedstawiony społeczeństwu warszawskiemu w 1829 roku i 

wzbudził wiele kontrowersji, które dotyczyły głównie antycznego kostiumu, jaki 

Thorvaldsen nałożył księciu zamiast oczekiwanego przez Polaków ułańskiego kontusza, a 

także schematyzm postaci Poniatowskiego374. Projekt, wzorowany na starorzymskim 

pomniku konnym Marka Aureliusza, posiadał wszelkie cechy doskonałego dzieła 

klasycystycznego, do jakich należały: precyzyjny rysunek, bohaterska postawa i atrybuty 

przedstawianej postaci, a przede wszystkim stylizacja na rzymskiego wojownika375. To 

właśnie brak stroju narodowego wzbudził sprzeciw mieszkańców Warszawy i wywołał 

spór między akademickimi zwolennikami sztuki klasycyzującej a zwolennikami szkoły 

narodowej. Spór ten był przyrównywany przez współczesnych do sporu romantyków z

372 Tamże.

373 Znajdziemy takie porównanie np. w przywoływanym już wierszu Zaleskiego Przechadzka poza  
Rzymem.

374 Zob. A. Melbechowska-Luty, P. Szubert, Wprowadzenie. O rzeźbiarstwie i krytyce w Polsce, 1815
1889 [w:] Posągi i ludzie, dz. cyt., t. I cz. I, s. 35-39; a także: T. Dobrowolski, Rzeźba neoklasyczna i 
romantyczna w Polsce, dz. cyt., s. 118-130.

375 Por. M. Poprzęcka, Akademizm, Warszawa 1980, s. 53-79 i 127-129; zob. także: T. Dobrowolski, Rzeźba 
neoklasyczna.., dz. cyt., s. 126.
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klasykami, jak ocenił go chociażby Antoni Odyniec w liście do Ignacego Chodźki.376 

Stanisław Plater rozpisał nawet ten konflikt w sugestywny dialog między oficerami, 

koneserem sztuki i romantykiem377.

Podobnie kontrowersyjna okazała się sprawa konkursu na pomnik Mickiewicza w 

Krakowie. Lenartowicz osobiście się w nią angażował i poniekąd został do niej włączony 

za pośrednictwem Agatona Gillera, piszącego w numerze 76 „Ogniska Domowego” z 1886 

r. o projekcie rzeźby, przedstawionym mu przez przyjaciela:

Teofil Lenartowicz, genialny poeta i rzeźbiarz, odznaczający się oryginalnością i poetycznością 

plastycznych kompozycyj, wykonał prześliczną grupę przedstawiającą Parnas Polski, 

przeznaczoną do odlania w bronzie.378

Recenzent z tego samego numeru „Ogniska Domowego”, dr Hubert hr. Krasiński, 

ujrzał w tym projekcie doskonałą alternatywę dla antykizujących propozycji uczestników 

konkursu na krakowski pomnik Mickiewicza, wzywając autora do nadesłania projektu, a 

komisję do jego rozpatrzenia. Parnas Polski (il. 4) stanowił grupę pomnikową, na którą 

składały się przedstawienia Adama Mickiewicza (stanowiącego centrum kompozycji), 

Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego (usytuowanych nieco poniżej wieszcza), 

Kazimierza Brodzińskiego, Seweryna Goszczyńskiego, Bohdana Zaleskiego i Wincentego 

Pola. Poeci mieli być przedstawieni w charakterystycznych dla każdego strojach i 

postawach379.

Rzeźbą tą zainteresowali się również Władysław Chodzkiewicz i, za jego 

pośrednictwem, Józef Ignacy Kraszewski, który w liście do Lenartowicza z 14 XII 1883 r. 

pisał: powinieneś z nią [figurką -  MB-B] stanąć do konkursu krakowskiego, który zapewne 

będzie nareszcie ogłoszony. Co czasu i marnego rozprawiania stracono na niego -  a dotąd 

wszystko jeszcze w zawieszeniu.380

376 List Antoniego E. Odyńca do Ignacego Chodźki, Rzym, 9 marca 1830 r. [Spotkanie z
Thorvaldsenem na wieczorze u Wiery Chlustin], cyt. za: Posągi i ludzie. Antologia tekstów o rzeźbie 1815
1889, dz. cyt., t. I, cz. I, s. 179.

377 S. Plater, Posąg bohatera. Scena artystyczna. 1840, cyt. za: Posągi i ludzie. Antologia tekstów o
rzeźbie 1815-1889, dz. cyt., t. I, cz. I, s. 179-183.

378 H. Krasiński, Przegląd literacki i artystyczny, „Ognisko Domowe” 1886, nr 76, s. 255.

379 Zob.: H. Biegeleisen, Lirnik mazowiecki. Jego życie i dzieła w świetle nieznanej korespondencji 
poety, Warszawa 1913, s. 158; A. Melbechowska-Luty, P. Szubert, dz. cyt., s. 64; A. Melbechowska-Luty, 
Głowa św. Jana Chrzciciela..., dz. cyt., s. 427.

380 List od Kraszewskiego z 14.12.1883 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz. cyt.,
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Lenartowicz nie uległ namowom i nie przesłał swojego projektu do Krakowa; 

sprawa pomnika żywo go jednak interesowała. Komentował poszczególne etapy 

przedłużającego się konkursu381, w którego pierwszej i drugiej odsłonie (1882, 1885) 

zwyciężył projekt Tomasza Dykasa. W związku z krytycznym przyjęciem wyroku jury 

przez prasę zaniechano budowy i wznowiono konkurs382, który w dalszym ciągu budził 

wiele kontrowersji -  opinia publiczna oczekiwała dzieła „światowego”, ale o wyraźnych 

rysach rodzimych. Pokazuje to wyraźnie spór Karola Matuszewskiego z Ludwikiem 

Kucharzewskim na łamach „Kuriera Porannego” i „Gazety Polskiej”, prowadzony w 

związku ze zwycięstwem Dykasa w 1885 roku. Matuszewski broni w tej dyskusji 

„akademickiej” wersji pomnika (zaproponowanej przez Dykasa), natomiast Kucharzewski 

-  reprezentując większą część opinii publicznej -  mówi o kostiumie historycznym i 

realistycznym charakterze rzeźby.

Wśród kolejno nadsyłanych propozycji znalazł się między innymi projekt Teodora 

Rygiera i Walerego Gadomskiego, opracowany na podstawie rysunku Jana Matejki. 

Lenartowicz odniósł się do tego pomysłu bardzo emocjonalnie, dając wyraz swojemu 

przeświadczeniu na temat niestosowności zatrudniania malarza -  choćby genialnego -  do 

projektowania dzieł rzeźbiarskich. Argumenty, które wysuwał, obejmowały myślenie 

symboliczne, jakie miało cechować malarzy tego czasu, niedające się przełożyć na materię 

rzeźbiarską: Stanie więc Mickiewicz boso, w koszuli, ale za to z wieńcem na głowie, 

otoczony figurami, do których chyba cicerona potrzeba będzie, aby je  tłumaczył!383 Ta 

opinia wydaje się interesująca w kontekście faktu, że Lenartowicz sam tworzył rzeźby 

nasycone symboliką i trudne do odczytania.

Jeśli chodzi o sztukę pomników, Lenartowicz wyraźnie skłaniał się ku 

klasycyzującemu realizmowi i kostiumom historycznym, o czym świadczy chociażby fakt, 

że za najbardziej udany z projektów posągu Mickiewicza uznał pomysł Teodora 

Rygiera384, który zresztą ostatecznie został zrealizowany w 1898 roku385 (il. 5), pomimo że

s. 410.

381 Rozpisany w 1881 roku, zakończył się dopiero w 1888 po dwóch wznowieniach.

382 Zob. list od Kraszewskiego z 21.03.1885 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz.
cyt., s. 432.

383 Tamże, s. 461.

384 Zob. tamże, s. 488 oraz A. Król, Ilustrowane dzieje pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie,
Kraków 1999, s. 68.

385 Zob. M.I. Kwiatkowska, Polacy w Rzymie, Warszawa 2007, s. 83.
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zwycięzcą konkursu został Cyprian Godebski, którego projekt okazał się jednak zbyt 

monumentalny, aby można go było urzeczywistnić386. Autor Lirenki sam był wykonawcą 

kilku podobizn Mickiewicza387, które przypominają zresztą dzieło Rygiera, jak medalion 

wykonany w roku 1893 (il. 6). Podobieństwo to wynika głównie z faktu, że w przypadku 

rzeźb wyobrażających Mickiewicza Lenartowicz realizował najbardziej rozpowszechniony 

XIX-wieczny kanon, zakładający przedstawienie realistyczne w stroju historycznym388. 

Portrety takie były wykonywane przez malarzy i rzeźbiarzy na podstawie fotografii i 

dagerotypów, w tym przypadku -  powszechnie znanych podobizn z wieku dojrzałego. 

Lenartowicz nie zrealizował Parnasu polskiego (vel Muzy polskiej), jednak z 

przytoczonego wyżej opisu oraz zachowanego szkicu można wnioskować, że ta rzeźba 

charakterem także przypominałaby pomnik Rygiera w Krakowie -  z realistycznie 

sportretowanym wieszczem w surducie na postumencie i grupą alegoryczną u jego stóp.

Melbechowska-Luty i Szubert nazywają Lenartowicza artystą, który stworzył 

najbardziej oryginalny i przejmujący zespół rzeźb historyczno-narodowych389. Badacze 

zwracają uwagę na to, że twórczości rzeźbiarskiej Lenartowicza przyświecały dwie 

naczelne idee: sprawa chrześcijańskiego posłannictwa w dziejach, a także kwestia 

wyzwolenia i odrodzenia narodu. Zdaje się, że doskonałość techniczna była dla poety 

problemem drugorzędnym, co być może wynikało z braku rzetelnego wykształcenia w tym 

zakresie. Cyprian Godebski ocenił to jako walor, pisząc swojej recenzji z wystawy w 

warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych (1875), że rzeźba je s t dlań środkiem, 

nie celem; uczucie i myśl są czynnikami, forma plastyczna sposobem390. Z pewnością 

twórczość plastyczna Lenartowicza jest ciekawym zjawiskiem na tle dokonań 

rzeźbiarskich jego czasów i zasługuje na osobne omówienie.

III.2 Rzeźba Lenartowicza: początki i próba charakterystyki.

Autor Lirenki był, jak wielu współczesnych, orędownikiem zreformowania polskiej 

sztuki rzeźbiarskiej poprzez dodanie jej pierwiastka narodowego. Podobną opinię wyraził 

w 1882 r. Franciszek Martynowski, postulując wykształcenie polskiej rzeźbiarskiej szkoły

386 Por. Posągi i ludzie. Antologia tekstów o rzeźbie 1815-1889, t. I., cz. I, dz. cyt., s. 88.

387 Zob przyp. 8 do listu do Kraszewskiego z 10.05.1886 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. 
Lenartowicz, dz. cyt., s. 466.

388 Por. A. Król, Ilustrowane dzieje pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie, dz. cyt., s. 69.

389 Posągi i ludzie. Antologia tekstów o rzeźbie 1815-1889, t. I., cz. I, dz. cyt., s. 63.

390 C. Godebski, Listy o sztuce, dz. cyt., s. 83-84.
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narodowej na wzór stylu klasycznego, ale z wyraźnymi elementami rodzimymi, takimi jak 

rdzennie polska tematyka dzieł czy narodowe artefakty; krytyk podaje za wzór polską 

literaturę i malarstwo, które odnalazły swoje nisze i kierunek narodowy.391

Niewiele wiadomo na temat początków działalności rzeźbiarskiej Lenartowicza. W 

jego korespondencji czytamy, że u źródła zainteresowania poety rzeźbą jako rzemiosłem 

stała zła kondycja fizyczna, uniemożliwiająca mu pisanie, a także kiepska sytuacja 

finansowa, która skłoniła go do poszukiwania nowego źródła zarobku392. W liście do 

Ludwika Boucharda Lenartowicz stwierdził, że rzeźbiarstwa chwycił się dlatego, żeby tymi 

hieroglifami ze światem o tym, co na sercu ciąży, pogadać i dla możności wykończenia 

pism, sztuką wywalczywszy sobie życie niepodległe...393 Szybko okazało się, że doskonale 

opanował nową dla siebie umiejętność i co więcej, wykazywał w świeżo obranej 

dziedzinie wyjątkowe zdolności. Wkrótce rzeźba na równi z literaturą zajęła w życiu i 

poglądach Lenartowicza miejsce poczesne, może nawet pokładał w niej większe nadzieje, 

aniżeli w poezji, przyjmowanej w kraju coraz gorzej od lat 60. XIX wieku, zwłaszcza w 

takiej odmianie, jaką proponował autor Rzeźbiarza. Stąd zaczął on poszukiwać nowego 

środka wyrazu, który skuteczniej trafiłby do rodaków, a jednocześnie zapewnił mu godny 

byt.

Jak pisał do Tekli Zmorskiej, samodzielnych studiów nad techniką rzeźbiarską 

podjął się jeszcze w Rzymie, gdzie poznał członków tamtejszej Polonii (il. 7), wśród nich 

Henryka Stattlera, w którego pracowni kopiował między innymi „głowę trupią”394. 

Znajomość Lenartowicza ze Stattlerem opierała się na wzajemnej życzliwości, jednak 

doświadczony artysta krytycznie wypowiadał się o próbach rzeźbiarskich przyjaciela395. 

Poeta odnosił się do tych uwag z pokorą, zaznaczając, że

gdyby nie potrzeba, pewnie bym na publiczny widok robót moich artystycznych nie wystawiał, ale 

potrzeba wszystkiego próbować każe, i lepiej że robię nie arcydzieła wprawdzie, ale mogące ujść

391 F. Martynowski, O rzeźbiarstwie w Polsce [w:] Posągi i ludzie..., dz. cyt., t. I, cz. II, s. 104.

392 Zob. list do Zmorskiej z 5.02.1865 [w:] Listy Teofila Lenartowicza do Tekli Zmorskiej 1861-1893,
dz. cyt., s. 42.

393 Cyt. za: J. Leo, Twórczość rzeźbiarska Teofila Lenartowicza, dz. cyt., s. 3.

394 List do Zmorskiej z 3.02.1874 [w:] Listy Teofila Lenartowicza do Tekli Zmorskiej 1861-1893, dz. 
cyt., s. 133. Por. także. A. Melbechowska-Luty, Lenartowicz Teofil Aleksander [w:] Słownik artystów 
polskich i obcych w Polsce działających, t. V, dz. cyt., s. 27; A. Melbechowska-Luty, Głowa św. Jana na 
misie. Rzeźbiarskie dzieło Teofila Lenartowicza, dz. cyt., s. 425.

395 W.K. Stattler, Przypomnienie starych znajomości, dz. cyt., s. 282.
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Do dalszej pracy zachęcała Lenartowicza żona, Zofia z Szymanowskich, 

uzdolniona portrecistka, która mogła udzielać mężowi pierwszych nauk rysunku. Poeta nie 

wspominał jednak o jej roli w tym zakresie, a sama malarka w niepublikowanym liście do 

Kraszewskiego z 1868 roku zaznaczyła, że Lenartowicz pierwsze próby rzeźbiarskie 

podjął niezależnie, bez żadnego przygotowania w tej materii: przed czterema laty wziął się 

do lepienia gliny dla rozrywki, zmuszony będąc dla choroby (...) przerywać swoje prace 

pisarskie397. Sam poeta donosił Kraszewskiemu w 1864 roku, że zabroniono mu wzruszeń 

p o d  grozą rozwinięcia się choroby piersiowej i z tego powodu wziął się do pracy w 

glinie398. Można z tego wnioskować, że początkowo działalność rzeźbiarska stanowiła dla 

Lenartowicza jedynie sposób na wypełnienie wolnego czasu.

Pierwsze prace plastyczne autora Lirenki przeznaczone były dla najbliższych; w 

1866 roku powstała figurka Kraszewskiego, sporządzona według fotografii nadesłanej 

Lenartowiczowi przez przyjaciela399. W liście z 21 lipca 1867 roku poeta pisał do Tekli 

Zmorskiej, wówczas już wdowie po Romanie, z którą utrzymywał stałą korespondencję400, 

w sprawie wykonania jego portretu pośmiertnego401; Zmorska zamierzała powierzyć tę 

pracę Tomaszowi Oskarowi Sosnowskiemu, przebywającemu podówczas we Florencji -  

Lenartowicz, który nie darzył go sympatią, deklarował chęć samodzielnego wykonania 

popiersia w glinie, gdyż w kamieniu nie miałbym siły wykuć, ale to zresztą je s t rzeczą 

mechaniczną robotników, których się najmuje402

Do pracy w marmurze odnosił się poeta z wyraźną niechęcią, która mogła wynikać 

zarówno z jego braków warsztatowych w tym zakresie403, jak i po prostu ze słabej

396 List do Zmorskiej z 3.02.1874 [w:] Listy Teofila Lenartowicza do Tekli Zmorskiej 1861-1893, dz.
cyt., s. 133.

397 Rękopis znajduje się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej pod sygnaturą 6515/IV K. 367-69.

398 Zob. list do Kraszewskiego z 23.11.1864 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz.
cyt., s. 84.

399 Zob. tamże, s. 103-105.

400 Zob. Listy Teofila Lenartowicza do Tekli Zmorskiej 1861-1893, dz. cyt.

401 Rzeźba ta została wykonana przez Lenartowicza w 1871 r.; nagrobek Zmorskiego znajduje się na
cmentarzu w Dreźnie. Zob. A. Melbechowska-Luty, Lenartowicz Teofil Aleksander, dz. cyt., s. 28.

402 List do Zmorskiej z 21.07.1867 [w:] Listy Teofila Lenartowicza do Tekli Zmorskiej 1861-1893, dz. 
cyt, s. 56. Jak wiadomo, poeta polecał Zmorskiej kilku potencjalnych wykonawców tej rzeźby, w tym 
Marcelego Guyskiego i Stanisława Lipińskiego (zob. przyp. 348 i 351 w niniejszej pracy).

403 Zob. list do Zmorskiej z 21.07.1867 [w:] tamże, s. 56.

roboty, niż gdyby nic nie mając wyciągał rękę do współziomków.396
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kondycji fizycznej poety. Preferował on modelowanie w glinie, przymierzał się także do 

wykonywania sztukaterii404. Prace w marmurze zlecał innym wykonawcom. Wśród 

Polaków przygotowujących dla Lenartowicza odlewy i odkuwających jego dzieła w 

marmurze Anna Król wymienia Teofila Godeckiego, Teodora Gundelacha, Teodora 

Rygiera, Tadeusza Barącza i Mieczysława Leona Zawiejskiego405. Jednocześnie 

Lenartowicz w pewnym stopniu podzielał przekonanie niektórych romantyzujących 

miłośników sztuki, którzy -  sprzeciwiając się kultowi marmuru jako najszlachetniejszego 

materiału rzeźbiarskiego -  przedkładali ideę przebijającą z rzeźby nad materiał, w którym 

została wykonana.406

Natomiast „improwizacja w glinie” szybko stała się drugą obok działalności 

pisarskiej ważną dziedziną twórczości włoskiego emigranta. W liście do Kraszewskiego z 

27 stycznia 1868 roku poeta, przesyłając przyjacielowi medalion z podobizną Dantego, 

pisze:

Przyjmiejcież te pierwociny sztuki, którą za swoją od niejakiego czasu traktuję, a chociaż bardzo 

późno się wziąłem, jakoś Bóg łaskawy dopomógł, że już dziś te roboty ściągają na siebie uwagę 

florenckich rzeźbiarzy. 407

Do wspomnianych rzeźbiarzy należy zaliczyć Costolego, Pazziego i Duprégo, do 

których pracowni uczęszczał Lenartowicz, podpatrując tajniki rzeźbiarskiego rzemiosła408. 

W 1871 roku złożył Duprému wizytę w towarzystwie Kornela Ujejskiego, który stał się 

świadkiem pochwał, wygłaszanych przez sławnego rzeźbiarza pod adresem świeżo 

upieczonego adepta tej sztuki409.

Józef Ignacy Kraszewski był gorącym orędownikiem twórczości rzeźbiarskiej 

Lenartowicza. Zaraz w 1868 roku, w reakcji na wspomniane wyżej pierwsze próby poety, 

niezwłocznie zaczął obmyślać plan rozpropagowania jego dzieł plastycznych w Polsce:

404 Zob. list do Zmorskiej z 27.01.1866 [w:] tamże, s. 47.

405 Zob. A. Król, Teofil Lenartowicz -  rzeźbiarz, dz. cyt., s. 16.

406 Zob. W. Oleszczyński, [O rzeźbie Luigiego Simonettiego Faun i Bachantka], 1860, cyt. za: Posągi i 
ludzie. Antologia tekstów o rzeźbie 1815-1889, t. I., cz. I, dz. cyt., s. 231.

407 List do Kraszewskiego z 27.01.1868 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz. cyt., 
s. 116.

408 Zob. A. Król, Teofil Lenartowicz i rzeźbiarze florenccy I I  połowy wieku XIX, s. 103.

409 Zob. list do Kraszewskiego z 14.03.1871 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz.
cyt., s. 204.
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Napiszę artykuł do „Dziennika Poznańskiego”, byle nowa redakcja jego, mało mi znana, raczyła w 

całości umieścić i ogłosić, że przyjmuje u siebie podpisy na fotografię Powrotu do Ziemi 

Obiecanej. [...] Ja bym marzył, żeby małą kompozycją jaką Teofila, gdyby cenzura pozwoliła, dać 

w drzeworycie w „Kłosach” warszawskich. To by rozpowszechniło jego sławę jako rzeźbiarza. 

[ .  ] Ja o Teofila rzeźbie obszernie dam w Rachunkach moich za 1867, za miesiąc, półtora, a że one 

są bardzo czytane, bo ostre... i to się może przydać na coś.410

Starania Kraszewskiego nie pozostały bez echa. W 140. numerze „Kłosów” z 1868 

roku pojawiła się wzmianka o płaskorzeźbie Powrót ludu Bożego do Ziemi Obiecanej, 

która miała następnie zostać przesłana na wystawę Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych 

w Warszawie411. W numerze 194. tegoż pisma z 1869 roku ukazała się recenzja Aleksandra 

Lessera, nadmieniająca o medalionie wykonanym przez Lenartowicza a wystawionym na 

wspomnianej wystawie:

Dowiadujemy się, że znany nasz poeta, Teofil Lenartowicz, który od kilku lat we Florencji 

przebywa, z zamiłowaniem rzeźbiarstwu się poświęca i że w tej gałęzi sztuki znacznie już postąpił. 

Na wystawie widzimy małą próbę jego pracy, to jest medalion z marmuru przedstawiający portret 

dyrektora orkiestry, pana Gabriela Rożniewskiego, który delikatnie jest wykończony i wskazuje 

wrodzoną zdolność jego w tym zawodzie.412

Zgodnie z obietnicą, Kraszewski napisał do „Dziennika Poznańskiego”, zawierając 

w swoim artykule wyjątkowo trafną charakterystykę twórczości rzeźbiarskiej przyjaciela:

Jest coś przypominającego religijne staroniemieckiej i starowłoskiej szkoły utwory, pełne 

naiwności w kantyczkowych pieśniach Bożego Narodzenia, a w Lenartowiczu, gdy maluje raj, 

świętych pańskich i gdy rzeźbi sceny biblijne, widzisz artystę tych wieków, który tak sobie 

przyswoił święte dzieje, jakby się u nas działy.413

410 Tamże, s. 117. Wzmianka (nie artykuł) o Lenartowiczu-rzeźbiarzu pojawiła się w wydawanym
przez Kraszewskiego „Omnibusie” z 1869 r. (nr 63, s. 9-10),
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/applet?mimetype=image%2Fx.divu&sec=false&handler=divu html5&cont 
ent url=%2FContent%2F290185%2Findex.djvu [dostęp: 9.01.2019].

411 Tamże, s. 122-123.

412 A. Lesser, Z dziedziny malarstwa i rzeźby, „Kłosy” 1869 nr 194, s. 128; cyt. za: Posągi i ludzie, dz.
cyt., t. I, cz. I, s. 253.

413 B. Bolesławita (J.I. Kraszewski), Teofil Lenartowicz, „Dziennik Poznański” 1868 nr 63, s. 1.

101

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/applet?mimetype=image%2Fx.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=%2FContent%2F290185%2Findex.djvu
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/applet?mimetype=image%2Fx.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=%2FContent%2F290185%2Findex.djvu


Włosi mówili o Lenartowiczu-rzeźbiarzu jako o spadkobiercy Ghibertiego, twórczo 

i umiejętnie czerpiącym z tradycji włoskiego quattrocenta i cinquecenta. Krytycy z 

„Journal de Florence” i „La Nazione” doceniali talent i wyobraźnię poetycką polskiego 

emigranta414. Pojęcie „poetyckiej wyobraźni” w odniesieniu do rzeźby pojawi się zresztą 

później u badaczek działalności rzeźbiarskiej Lenartowicza: Anny Król, Justyny Leo i 

Aleksandry Melbechowskiej-Luty415. To właśnie ta cecha miała decydować o 

indywidualnym stylu twórczości plastycznej autora Głowy św. Jana na misie416, który nie 

wpisywał się w omówione wyżej kanony dominujące w sztuce rzeźbiarskiej XIX wieku.

„Poetycki” styl Lenartowicza, wymykający się jednoznacznym klasyfikacjom, 

budził też jednak wątpliwości znawców sztuki i innych artystów. Cyprian Godebski, 

skądinąd -  jako się rzekło -  ceniący prace rzeźbiarskie autora Głowy św. Jana, dostrzegał, 

że rozmarzona i smętna natura poety oddziaływa na temat rzeźbiarza. Kontury jego  

bywają mgliste, niewyraźne, co wszelako czystości pomysłowi nie ujmuje411. Niektóre 

rzeźby Lenartowicza prawdopodobnie rzeczywiście były „improwizacjami”, 

poprzedzanymi w najlepszym razie ogólnikowymi szkicami. Istnieją jednak dokumenty 

poświadczające, że początkujący rzeźbiarz podejmował próby studiowania rysunku418, 

kopiował dzieła sztuki w galeriach419, a także zbiór zachowanych szkiców, które świadczą 

o tym, że jego dzieła nie powstawały ad hoc420. Niewątpliwie jednak brakowało mu 

rzetelnego warsztatu, który pozwoliłby mu wyjść poza pracę w glinie, która z uwagi na

414 Zob. J. Leo, Twórczość rzeźbiarska Lenartowicza w świetle opinii krajowej i wypowiedzi poety, dz. 
cyt., s. 5; T.J. Stecki, Korespondencja Tygodnika Ilsutrowanego, „Tygodnik Ilustrowany” 1871 nr 169, s. 145; 
[anonim], Prorok Samuel. Płaskorzeźba Teofila Lenartowicza, „Kłosy” 1870 nr 148, s. 214, za: Posągi i 
ludzie..., dz. cyt., t.1 cz. 2, s. 12; L. Bernardini, Wiek XIX: Polacy we Florencji w ramach Grand Tour i 
emigracji [w:] A Firenze con i viaggiatori i residenti polacchi /  Florencja polskich podróżników i 
mieszkańców, test e cura L. Bernardini, fot. M. Agus, trad. dall’ital. al pol. di T.M. Wątor-Torelli, trad. 
dall’ital. all’ingl. di H. Mackay-Roberts, Firenze 2005, s. 82.

415 Zob. A. Król, Teofil Lenartowicz i rzeźbiarze f lo r e n c c y .,  dz. cyt., J. Leo, Twórczość rzeźbiarska
Lenartowicza..., dz. cyt., A. Melbechowska-Luty, Lenartowicz Teofil Aleksander, dz. cyt., s. 27, 30.

416 Zob. A. Król, Teofil Lenartowicz i rzeźbiarze florenccy drugiej połowy wieku XIX, dz. cyt., s. 90; J.
Leo, dz. cyt., s. 5.

417 C. Godebski, Listy o sztuce, dz. cyt., s. 83.

418 Jak Studia konia w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. BJ Graf. I.R. 1548, a także szkice
zebrane przez Annę Król w cytowanym katalogu Teofil Lenartowicz -  rzeźbiarz.

419 Zob. A. Melbechowska-Luty, Lenartowicz Teofil Aleksander, dz. cyt., s. 27; Listy Teofila
Lenartowicza do Tekli Zmorskiej, dz. cyt., s. 42.

420 Przypuszczenie to podaje w wątpliwość Leon Krzemienicki w cytowanym artykule Reliefowe 
odczyty w poezji Lenartowicza..., s. 75; badacz nie stawia jednak innej hipotezy.
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swoją plastyczność pozwalała na modyfikowanie projektu w czasie jego tworzenia421. Tym 

samym autor Powrotu ludu Bożego do Ziemi Obiecanej stanowił żywe zaprzeczenie teorii 

Józefa Kremera, jakoby współczesny artysta był umysłem zbyt spekulacyjnym, aby móc
r • • 4.99tworzyć spontanicznie4

Sam Lenartowicz przyznawał, że jego niedociągnięcia w wykończeniu prac 

rzeźbiarskich są efektem braku odpowiedniego przygotowania:

Wzięłem [!] się do snycerki w 44 roku życia, nie mając poprzednio żadnego o tym wyobrażenia, a 

wzięłem się przewidując, że niedługo już piórem będę mógł zarabiać na kawałek chleba, a więc 

dobrze by mieć jakiś inny resurs. Oczewiście że w tak krótkim czasie do perfekcji dojść nie 

mogłem, a mianowiciej w wykończeniu. 423

Jeszcze w 1869 roku Lenartowicz snuł entuzjastyczne plany, licząc na sowity 

zarobek i powszechne uznanie, jakie miała mu przynieść działalność rzeźbiarska. Pisał do 

Kraszewskiego, stroskanego kłopotami finansowymi swojej drukarni: O pieniądzach nie 

myśl, niech no ja  zarobię na moich rzeźbach, a do spółki drukarskiej z Tobą przystąpię424 

W tym samym liście wspomina o posągu Savonaroli, który miał projektować na 

zamówienie władz florenckich po uprzednim wygraniu rozpisanego przez włodarzy miasta 

konkursu; jak wiadomo, te nadzieje się nie ziściły, wybrano projekt Enrica Pazziego. Co 

innego wydaje się istotne w tej sprawie: pewność, z jaką Lenartowicz mówił o wygranej, 

najwyraźniej wspierany przez swoich popleczników425.

Autor Album włoskiego z pewnością więcej zamówień pozyskiwał jako rzeźbiarz 

niż jako poeta, jednak wciąż nie przynosiły mu one stałego dochodu. We Włoszech 

kupowała je m.in. Henryka z Dzieduszyckich Capelli, kolekcjonerka dzieł sztuki426, polska 

patriotka, wieloletnia przyjaciółka i protektorka Lenartowicza. Rzeźby Lenartowicza 

znajdowały nabywców także w Polsce. Wśród nich znalazł się między innymi August

421 Por. A. Król, Teofil Lenartowicz -  rzeźbiarz, dz. cyt., s. 16.

422 Zob. A. Melbechowska-Luty, P. Szubert, Wprowadzenie... [w:] Posągi i ludzie..., t. I cz. I, dz. cyt., 
s. 49.

423 List do Kraszewskiego z 26.10.1871 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz. cyt., 
s. 218-219.

424 List do Kraszewskiego z 12.11.1869 [w:] Tamże, s. 141.

425 Tamże.

426 Zob. A. Grochala, E. Martyna, Dzieje Polski zaklęte w kameach [w:] Curiosità -  zjawiska osobliwe 
w sztuce, literaturze i obyczaju, red. A.S. Czyż, J. Nowiński, Warszawa 2013, s. 334-349.
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Cieszkowski (który zamówił słynne Drzwi do grobowca Zofii Cieszkowskiej, omawiane w 

dalszej części rozprawy), Ksawery Branicki (Powrót ludu Bożego do Ziemi Obiecanej)427, 

pan Radoszewski (płaskorzeźba na grób pani Radziszewskiej)428, Marceli (?) Żółtowski 

(12 Stacji Męki Pańskiej)429, Tekla Zmorska (portret nagrobny Romana Zmorskiego)430, 

Stanisław Leszczyński (portrety Adama Mickiewicza i Józefa Bohdana Zaleskiego)431, a 

nawet lwowska Rada Miejska (Kielich dla Piusa IX) czy krakowskie Towarzystwo 

Przyjaciół Sztuk Pięknych (Ave Maria)432. Nie wszystkie transakcje okazywały się dla 

twórcy opłacalne; koszty materiału i wykonania zrównywały się niekiedy z wysokością 

wynagrodzenia za dzieło albo je wręcz przerastały. Lenartowicz konstatował nawet, że w 

obliczu braku chętnych nabywców powinien zlikwidować atelier rzeźbiarskie, robiąc 

szybki rachunek dzieł, które nie znalazły kupców: wśród nich znalazły się Głowa św. Jana, 

Kazimierz Wielki i Prorok Samuel, czyli jedne z najpoważniejszych i najbardziej udanych
433jego prac433.

Zła sytuacja finansowa poety-rzeźbiarza powodowała trudności w prezentowaniu 

jego umiejętności szerszej publiczności. W przypadku braku zamówienia wykonanie 

rzeźby stawało się kosztownym kaprysem, na który Lenartowicz częstokroć nie mógł sobie 

pozwolić. Kraszewski niezmiennie wspierał działalność rzeźbiarską Lenartowicza, 

rozpowszechniając w polskiej prasie informacje o jego twórczości rzeźbiarskiej, szukając

427 Zob. list do Kraszewskiego z 9.04.1869 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz. 
cyt., s. 130-131; a także list do Zmorskiej z 19.10.1870 [w:] Listy Teofila Lenartowicza do Tekli Zmorskiej, 
dz. cyt., s. 80-81.

428 Zob. tamże, s. 234 (list z 19.03.1872 r.); Wincenty Danek zidentyfikował Radoszewskiego jako 
Franciszka Radziszewskiego, jednak Jadwiga Rudnicka w przypisie do listu Lenartowicza do Tekli 
Zmorskiej z 22.01.1872 r. dowodzi, że mylnie: zob. Listy Teofila Lenartowicza do Tekli Zmorskiej 1861
1893, dz. cyt., s. 98 (przyp. 3).

429 Zob. list do Kraszewskiego z 13.09.1871 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz. 
cyt., s. 209.

430 Zob. List do Zmorskiej z 21.07.1867 r. [w:] Listy Teofila Lenartowicza do Tekli Zmorskiej 1861
1893, dz. cyt., s. 56.

431 Zob. list do Kraszewskiego z 1.05.1886 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz. 
cyt., s. 459. Stanisław Leszczyński był synem siostry Zofii Lenartowiczowej, Aliny z Szymanowskich, i Jana 
Nepomucena Leszczyńskiego, którzy wspierali Lenartowicza na emigracji, m.in. pomagając publikować jego 
utwory poetyckie w kraju i pośrednicząc w przekazaniu jego rzeźb na wystawę Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych. Stanisław Leszczyński został jedynym spadkobiercą Lenartowicza. Zob. G. Głuchowski, J. Górka, 
J. Rudnicka i in., Spuścizna literacka po Teofilu Lenartowiczu w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy, 
„Rocznik Mazowiecki” 1976 nr 6, s. 423-449.

432 A. Melbechowska-Luty, Lenartowicz Teofil Aleksander, dz. cyt., s. 29.

433 Zob. listy do Kraszewskiego z 11.06.1871 i 9.01.1874 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. 
Lenartowicz, dz. cyt., s. 206-207 oraz 261.
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mu nabywców, sprzedając fotografie jego rzeźb do czasopism434, wreszcie zamawiając u 

niego drobne roboty, takie jak kopia główki Madonny Fra Angelica435.

Możliwości Kraszewskiego były jednak ograniczone i jego pomoc nie mogła 

wystarczyć Lenartowiczowi za mecenat. Mimo kłopotów finansowych i podupadającego 

zdrowia, poeta pozostawił po sobie dość okazały dorobek rzeźbiarski, a przecież nie 

wszystkie dzieła są nam dzisiaj znane. Pośród tych, które się zachowały w oryginale lub 

reprodukcji, znajdują się twory wyjątkowe, podziwiane przez współczesnych. Należy do 

nich Głowa św. Jana na misie Herodiady, Powrót ludu Bożego do Ziemi Obiecanej, Drzwi 

do grobowca Zofii Cieszkowskiej, Prorok Samuel, Rozstrzelanie Stanisława Bechi czy 

Kazimierz Wielki jako budowniczy. Powstało ponadto kilkanaście medalionów, trochę dzieł 

religijnych, nagrobnych i kilka kopii. Najpełniejszy i najbardziej aktualny spis dzieł 

rzeźbiarskich Lenartowicza opracowała Anna Król w katalogu do wystawy 

monograficznej, zorganizowanej w krakowskim Muzeum Narodowym w okresie od 

listopada 1993 do stycznia 1994 roku436.

Lenartowicz był twórcą swoich czasów: podejmował tematykę historyczno- 

patriotyczną, nasycał swoje dzieła bogatą symboliką, skłaniał się ku realizmowi. Jednak 

styl jego twórczości jest wyjątkowy na tle XIX-wiecznych dokonań rzeźbiarskich. Nie 

powiela tendencji neoklasycyzujących, przypomina raczej, jak pisałam wcześniej, 

dokonania włoskich artystów renesansowych (nie reprezentując jednak nurtu 

neoflorenckiego), wykazuje też związki z malarstwem historycznym. Co 

charakterystyczne, uprawiając formy najbardziej rozpowszechnione w tym okresie -  

medalion, nagrobek, popiersie -  Lenartowicz jednocześnie tak naprawdę specjalizował się 

w mało popularnej płaskorzeźbie437. Anna Król zaznacza, że poeta podniósł relief do rangi 

samodzielnie funkcjonującego dzieła sztuki (w oderwaniu od architektury)438. Ligia 

Wilkowa zauważa, że ta forma mogła być po prostu bardziej przystępna dla 

początkującego rzeźbiarza, ponieważ z uwagi na swoją dwuwymiarowość nie wymagała

434 Zob. list od Kraszewskiego z 19.03.1868 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz. 
cyt., s. 122.

435 Zob. list od Kraszewskiego z 19.11.1871 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz.
cyt., s. 223-224.

436 A. Król, Teofil Lenartowicz -  rzeźbiarz, dz. cyt.

437 Por. A. Melbechowska-Luty, Głowa Świętego Jana Chrzciciela na misie, dz. cyt., s. 423-424.

438 A. Król, Teofil Lenartowicz -  rzeźbiarz, dz. cyt., s. 19.

105



rygorystycznego przestrzegania rygorów kompozycji ani praw statyki i ciążenia439. 

Możliwe jednak, że płaskorzeźba odpowiadała Lenartowiczowi z jeszcze jednego powodu: 

dawała dużo większe możliwości narracyjne niż forma pełnowymiarowa. Tę cechę reliefu 

podkreślał już Goethe:

Są jednakże przedmioty, które same w sobie nie byłyby zrozumiałe lub interesujące, gdyby nie 

były powiązane i wyjaśniane łańcuchowo: może to być również szereg działań, jak np. prace 

Herkulesa lub szereg części jakiegoś działania, jak np. Bachanalii. W tym też sensie Juliusz Roman 

wykonał na długim fryzie marsz wojska jako eskorty cesarza Zygmunta. Na właściwym 

zrozumieniu opracowania tego rodzaju opiera się cała sztuka płaskorzeźby. 440

Z pewnością płaskorzeźba fascynowała Lenartowicza jako forma plastyczna. 

Wskazuje na to jego zainteresowanie pracami Ghibertiego i della Robbii. Motyw reliefu 

pojawiał się także w jego poezji, chociażby we wspomnianym wcześniej wierszu Łuk 

Tytusa z Album włoskiego, będącym de facto rozbudowanym opisem rzymskiego 

monumentu. Bogdan Burdziej, pisząc o związkach poezji z architekturą na podstawie tego 

utworu Lenartowicza, zauważa zależność między narracyjnością płaskorzeźby a 

„fabularnym” charakterem wiersza. Z pewnością relief daje możliwość poprowadzenia 

narracji, uchwycenia wielu momentów ruchu czy kilku etapów danego wydarzenia. Dla 

Lenartowicza, który był wielkim miłośnikiem opowieści, ta forma rzeźbiarska 

przedstawiała najwięcej możliwości artystycznego wyrazu. W poszczególnych reliefach 

autora Lirenki wyraźnie dominuje poetycka narracja. Dzieła te są niezwykle rozbudowane 

treściowo i przesycone rozbudowaną metaforyką. Pod względem kompozycyjnym 

przypominają prace malarskie, z zachowaniem pierwszego, drugiego i trzeciego planu, 

zaznaczanego poprzez stopień wypukłości reliefu (jak w Rozstrzelaniu Stanisława Bechi 

czy Drzwiach do grobowca Zofii Cieszkowskiej). Sugestywność płaskorzeźb Lenartowicza 

zasadza się na bogatej symbolice, możliwej do odczytania jedynie po wytężonej analizie 

dzieła. Wydaje się zatem, że w tych reliefach myśl poetycka zdominowała plastyczną.

Jak starałam się wykazać, rzeźby Lenartowicza z jednej strony wzbudzały podziw

439 L. Wilkowa, Wielkopolskie rzeźby Teofila Lenartowicza, „Studia Muzealne” 1992, z. XV, s. 140.

440 J.W. Goethe, O przedmiotach sztuk plastycznych, przeł. R. Wojnakowski [w:] tenże, Wybór pism  
estetycznych, wybrał, oprac. i wstępem poprzedził T. Namowicz, Warszawa 1981, s. 177.
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krytyków i pochwały ze względu na podejmowaną tematykę oraz oryginalność przekazu, a 

z drugiej -  nie mogły zdobyć uznania szerszej publiczności. Przyczyną takiego stanu 

rzeczy mogła być zarówno forma tych dzieł -  jak powiedziano, Lenartowicz upodobał 

sobie mało popularną sztukę reliefu -  ale także niejednolitość stylu artystycznego. Nie 

ulega wątpliwości, że zarówno braki warsztatowe Lenartowicza jako rzeźbiarza, jak jego 

poetyckie, symboliczne myślenie o rzeźbie czyniły jego prace trudnymi w odbiorze. Dzieła 

te wymykały się właściwie wszelkim klasyfikacjom, plasując się poza głównymi nurtami 

rozwoju sztuki rzeźbiarskiej, choć -  jak starałam się wykazać -  Lenartowicz jako 

świadomy interpretator dzieł sztuki potrafił wybrać z powszechnie obowiązujących 

tendencji te, które wpisywały się w jego filozofię tworzenia. Jednak w dobie 

fundamentalnych dyskusji o tym, jak właściwie ma wyglądać rzeźba i jakie tematy 

powinna podejmować, twórczość Lenartowicza musiała pozostać na marginesie.

Polski spór o rzeźbę przez cały XIX wiek zamykał się właściwie w umiarkowanej 

antynomii dążeń spadkobierców akademii i zwolenników utworzenia szkoły narodowej, 

niepodlegającej regułom neoklasycyzmu. Nie znaczy to, że artyści nowego nurtu 

całkowicie odrzucali dorobek akademizmu -  jak wspominałam, autorami największych 

dzieł „romantycznych”441 byli najczęściej wychowankowie szkoły klasycznej, zmierzający 

do podejmowania nowych wyzwań formalnych i nietypowych tematów. Trudno się w tym 

kontekście w pełni zgodzić z Dariuszem Kaczmarczykiem i Władysławem 

Tatarkiewiczem, którzy w rozprawie O zmaganiach się romantyzmu z klasycyzmem w 

rzeźbie polskiej opisują -  skądinąd precyzyjnie ujmując podstawowe problemy i kierunki 

ówczesnej sztuki rzeźbiarskiej -  spór między klasykami i romantykami poprzez 

przedstawienie opozycji w pojmowaniu natchnienia, harmonii, idei dzieła sztuki442. 

Niektórzy przedstawiciele szkoły klasycznej, tacy jak Jakub Tatarkiewicz czy Pius 

Weloński, eksperymentowali z tematyką czy wyrazem dzieł rzeźbiarskich, korzystając z 

narzędzi i form akademickich. Należy zresztą pamiętać o tym, że innej szkoły wówczas nie 

było, a warsztat stanowił podstawę rzeźbiarstwa. Toteż trudno mówić o rzeźbie 

romantycznej, stanowiącej całkowite przeciwieństwo twórczości akademickiej. Warto 

jednak podkreślić, że pewne kierunki rozwoju tej sztuki pokrywają się z dążeniami 

zauważalnymi w tym czasie w literaturze czy malarstwie. Należy do nich omawiany

441 W tym kontekście określenie „romantyczny” zostało zapisane w cudzysłowie ze względu na to, że 
nie stanowi nazwy nowego kierunku w sztuce rzeźbiarskiej, a jedynie wskazuje na pewne podobieństwa 
między dążeniami postępowych rzeźbiarzy a zjawiskami występującymi w innych dziedzinach sztuki.

442 D. Kaczmarczyk, W. Tatarkiewicz, dz. cyt.
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wcześniej zwrot ku realizmowi, tematom narodowym i ludowości, zainteresowanie 

historyzmem, skoncentrowanie na ideologicznym przesłaniu dzieła, symbolizm. 

Interesująca jest w artykule Karczmarczyka i Tatarkiewicza wzmianka o przyszłościowej 

postawie niektórych przedstawicieli myślenia romantycznego w sztuce, polegającej na 

oddawaniu swoich dzieł na usługi społeczeństwa w imię lepszej przyszłości443. Do dzieł 

realizujących takie założenie należał między innymi pomnik autorstwa Pawła Malińskiego, 

postawiony w Warszawie w 1825 roku444 na pamiątkę ukończenia budowy traktu do 

Brześcia. Pomnik ma formę obelisku pokrytego płaskorzeźbami, które przedstawiają 

robotników pracujących przy budowie drogi. Wiek XIX był wiekiem pomników -  

Kaczmarczyk i Tatarkiewicz wiążą ich wzmożoną produkcję z kolejnym ważnym 

zjawiskiem zauważalnym w rzeźbie polskiej w drugiej połowie stulecia, jakim była chęć 

popularyzacji sztuki, uczynienia z niej zjawiska powszechnie dostępnego i bliskiego 

przeciętnemu odbiorcy445. Można w tych intencjach dostrzec zapowiedź pozytywizmu, 

przy czym „romantycy” wciąż nastawieni byli buntowniczo (wobec sytuacji politycznej, 

skostniałych zasad rządzących sztuką), chcieli przez swoją twórczość zaklinać 

rzeczywistość i wzbudzać silne emocje.

To z tymi przejawami postępowego i narodowego prądu w sztuce rzeźbiarskiej oraz 

poetyckiej najmocniej związany był Lenartowicz. Jeszcze pod koniec stulecia polskim 

rzeźbiarzom daleko było do uformowania wspólnego rodzimego paradygmatu, głównie z 

przyczyn, o których była mowa na początku rozdziału. Lenartowicz wydaje się na tym tle 

ewenementem, wymykającym się jednoznacznej ocenie, jednak wyraźnie 

romantyzującym. Ta „romantyczność” objawiała się przede wszystkim w nasycaniu dzieł 

rzeźbiarskich głównie treściami narodowymi i religijnymi, w szukaniu inspiracji we 

wczesnej twórczości włoskiego renesansu, w zamiłowaniu do symbolizmu i realizmu446. Z 

drugiej strony jego wąska specjalizacja w dziedzinie płaskorzeźby stawiała przed nim 

poważne ograniczenia formalne, narzucające zupełnie nieromantyczną oszczędność 

środków wyrazu. Być może dlatego jego działalność plastyczna pozostawała 

nierozerwalnie związana z twórczością poetycką, czyniąc z Lenartowicza realizatora 

romantycznej idei syntezy sztuk447.

443 Tamże, s. 8.

444 Stoi do dziś przy ul. Grochowskiej.

445 D. Kaczmarczyk, W. Tatarkiewicz, dz. cyt., s. 9.

446 Por. T. Dobrowolski, Rzeźba klasyczna i romantyczna w Polsce, dz. cyt., s. 182.

447 W takim znaczeniu, jakie proponuje Ilona Woronow w pracy Romantyczna korespondencja sztuk.
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IV Rzeźba w poezji

IV.1 Rzeźba jako metafora

Na początku swojej działalności poetyckiej Lenartowicz napisał kilka utworów, w 

których metaforyka rzeźbiarska pełni kluczową rolę. Jeden z nich, wiersz pt. Pomniki, 

został opublikowany w „Przeglądzie Warszawskim” w 1842 roku; kolejne dwa, scena 

dramatyczna Rzeźbiarz i omawiany już poemat Laokoon, ukazały się w „Bibliotece 

Warszawskiej” w roku 1844; dziesięć lat później została wydana Lirenka, a w niej -  Złoty 

kubek, wyjątkowy utwór, o którym Jacek Kolbuszewski pisze, że jako jedyny w twórczości 

Lenartowicza stanowi poetyckie przetworzenie dzieła plastycznego w kontekście kultury 

narodowej448. W tym czasie Lenartowicz nie przewidywał jeszcze, że przyjdzie mu 

opanować sztukę dłuta (pierwszy raz wspomina o swoich próbkach rzeźbiarskich w liście 

do Kraszewskiego z 23.11.1864 roku449), ale nakreślił swój sposób myślenia o 

rzeźbiarstwie jako o kunszcie szczególnej wagi, unieśmiertelniającym to, co ulotne. W 

Pomnikach poeta zawiera całą swoją filozofię tworzenia:

I cóż że kamień dłutem wyciosany 

Wzniesie dłoń martwa mogile bogacza,

Jeśli go promień bóztwa [!] nie otacza,

Płomień mądrości uczony, przyznany?

(...)
Pamięć mężowi, co z tej wieży szczytu 

Uderzy głosem w świat wielki, obszerny,

I gnuśne dusze przywoła do bytu,

Stendhal, Hoffmann, Baudelaire, Norwid, Kraków 2008, s. 74. Na ten temat więcej m.in. w: Pogranicza 
i korespondencje sztuk. Studia, red. T. Cieślikowska, J. Sławiński, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 
1980; W. Okoń, Sztuki siostrzane. Malarstwo i literatura w Polsce w drugiej połowie X IX  wieku, dz. cyt.; 
Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie). Studia, red. 
S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź, Kraków 2004; Archipelag porównań. Szkice komparatystyczne, red. 
M. Cieśla- Korytowska, Kraków 2007. Warto w tym miejscu nadmienić, że Lenartowicz nie deklarował 
nigdy swoich poglądów na ideę correspondance des arts -  wiadomo jednak, że najważniejsza była dla niego 
poezja, jej też przypisywał największą siłę przekazu. W jego wierszach nieraz pojawiały się nawiązania do 
rzeźby, malarstwa i muzyki. Sposób realizacji dzieł plastycznych i literackich wskazuje na świadomość 
różnic, jakie dzielą właściwe im materiały i środki artystycznego wyrazu -  Lenartowicz korzystał z ich 
rozmaitości, dążąc przy tym do jedności przekazu ideowego.

448 J. Kolbuszewski, Kult sztuki w twórczości Lenartowicza, dz. cyt., s. 13.

449 List do Kraszewskiego z 23.11.1864 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz. cyt., 
s. 84.
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I wskaże dla nich cel święty, niezmierny 

(...)
Takie posągi gdy się raz zbudują,

Już ich żelazna ręka nie obali.450

W wierszu tym widać wpływy omówionych wcześniej kierunków myślenia 

rzeźbiarstwa „postępowego”. Lenartowicz kreśli tu obraz pomnika przesyconego ideą 

wyzwolenia, który ma wzbudzać w odbiorcach żywe emocje i chęć działania. Ciekawe jest 

przenikanie się w Pomnikach warstwy dosłownej i metaforycznej. Poeta już na długo 

przed podjęciem praktyki rzeźbiarskiej zdawał sobie sprawę z ograniczeń, jakie stawiają 

przed artystami realia bytowe. W pierwszej strofie podmiot liryczny krytykuje zależność 

twórców od uprawiania sztuki użytkowej, w tym przypadku kamieniarstwa. Martwa dłoń 

należy do artysty zrezygnowanego, wyzutego z fantazji, wykonującego kolejne 

zamówienie podobne do innych. Ten opis ma wymiar całkowicie realny, a zakończenie 

zwrotki jest romantycznym wołaniem o wieszczy laur (promień bóstwa) i płomień 

mądrości przyznany, czyli możliwość wyrażenia w dziele indywidualnego, głębokiego 

przekazu płynącego ze szlachetnej myśli. Kolejne wersy przenoszą już rzeźbę do sfery 

metaforycznej; posąg staje się synonimem trwałości, niezniszczalnych wartości, jak w 

słynnej Horacjańskiej odzie: Exegi monumentum aere perennius.

W swojej późniejszej działalności plastycznej poeta kierował się wyrażoną w 

wierszu dewizą, że najtrwalszy pomnik stawia sobie ten artysta, który potrafi wyrazić w 

swoich dziełach szlachetne idee. Ta koncepcja nie wykracza poza powszechne tendencje 

epoki, wystarczy przywołać wypowiedzi Józefa Ignacego Kraszewskiego451, Ludwika 

Buszara (Boucharda)452 i innych krytyków drugiej połowy XIX wieku. Do idei godnych 

przekazania zaliczają się rzecz jasna treści narodowe i chrześcijańskie, co Lenartowicz 

wielokrotnie zaznaczał między innymi w swojej korespondencji z Włoch, o czym była 

mowa w rozdziale II niniejszej rozprawy.

Jednym z najważniejszych utworów literackich Lenartowicza o tematyce 

rzeźbiarskiej jest scena dramatyczna Rzeźbiarz, opublikowana w „Bibliotece

450 T. Lenartowicz, Pomniki, „Przegląd Warszawski” 1842, t. III, s. 191.

451 J.I. Kraszewski, „Sprawiedliwość”. Posąg roboty p. Oskara Sosnowskiego, 1851, cyt. za: Posągi i
ludzie..., dz. cyt., t. I cz. I, s. 241.

452 L. Buszar, [O rzeźbie na Wystawie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie], 1865, cyt.
za: Posągi i ludzie..., dz. cyt., t. I cz. I, s. 241.
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Warszawskiej” w 1844 roku. Stanowi ona cenne udokumentowanie jego koncepcji artysty i 

artis, korespondującej -  choć w zaskakujący nieco sposób -  z toposami romantycznymi. 

Temu niedługiemu utworowi nadał poeta formę dialogu między rzeźbiarzem a jego 

uczniem o istocie sztuki. W wypowiedziach mistrza można upatrywać sformułowania 

zapatrywań samego autora. Utwór zaczyna się od wezwania:

Pracujcie, bracia rzeźbiarze,

Aż marmur życie okaże.

Z bezkształtnych brył,

Wyjrzeć mają figury 

Pełne życia, pełne sił.453

Materiałem, w którym rzeźbi natchniony twórca, jest oczywiście -  tak u 

Buonarottiego, jak u Lenartowicza -  trwały, cenny i szlachetny marmur. Do rzeźbienia w 

marmurze trzeba siły, talentu i wytrwałości, a takich właśnie cech szuka w artystach polski 

poeta. Rzeźbiarz występuje w tym wierszu jako uniwersalna metafora twórcy, a jego 

sztuka -  jako urzeczywistnienie ideału sztuki w ogóle:

Bo duch rzeźbiarza 

Jako Bóg stwarza.

Co niekształtne, nieforemne,

Rozwala, rozbija;

(... )

Pracujcie, bracia rzeźbiarze!

W wasze dusze wstąpiła 

Mądrość, piękność i siła.

Niech się świat wasz ukaże 

Całą sztuki pięknością;

W oczach anioła miłością;

W oczach mędrca pojęciem,

W ręku rycerza muszkułem.

Pracujcie nad dziecięciem,

Nad młodzieńcem i mężem,

Z pieśnią, księgą, orężem,

Myśl posągów osnułem.454

453 T. Lenartowicz, Rzeźbiarz, „Biblioteka Warszawska” 1844, t. 2, s. 135.
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Istotne są trzy „cnoty”, które patronują rzeźbiarzom: mądrość (księga) -  

symbolizująca wzniosłą myśl przyświecającą twórcy, piękność (pieśń) -  obrazująca 

formalną doskonałość dzieła oraz siła (oręż) -  odnosząca się do fizycznej krzepy 

rzeźbiarza, ale oznaczająca również siłę ducha, dającą moc oddziaływania na rzesze 

odbiorców, jak sugeruje dalsza część utworu. Wszystkie te cechy charakteryzują twórcę 

natchnionego, szlachetnego i gotowego poświęcić się idei wyzwolenia narodu. Dzieło 

rzeźbiarskie w romantyzującej wizji Lenartowicza jest wcieleniem ideału piękna, miłości, 

męstwa i mądrości455. Co istotne, ideał ten płynie z wiary chrześcijańskiej i Boskiego 

natchnienia. Wyraźnie można w tej myśli dostrzec zapowiedź Listów o literaturze i sztuce 

włoskiej, gdzie, jak mówiłam, Lenartowicz wywodził -  niczym Vasari -  geniusz artysty z 

czystości jego duszy.

Oryginalna jest już sama wizja sztuki rzeźbiarskiej jako tej, która w sposób 

najbardziej wyczerpujący ze wszystkich potrafi oddać wielkie idee artysty. Anna Król 

zwraca uwagę, że Lenartowicz polemizuje pod tym względem z romantycznym toposem 

poety-wieszcza, ponieważ to rzeźbiarz, a nie poeta, reprezentuje artystów-twórców i 

stwarza nowy świat456. Badaczka zauważa, że w ujęciu autora Lirenki mistrz dłuta, niczym 

Bóg, przywołuje do istnienia świat czysty, świat sprzed upadku. Należałoby dodać, że 

chodzi tu także o tworzenie nowego świata poprzez doskonalenie człowieka :

Miłosna piosnka zanika;

To pierwsza młodość człowieka.

Krzyż na Golgocie, i żale,

I zemsta za krzyż i męki,

Zniszczenie w grozy zapale,

To dzieło młodzieńczej ręki.

Dość mowy, i jam młodzieńcem,

I żywą pieśnią, zapałem,

Lecz pieśń i zapał jest szałem:

Mamże i ja być szaleńcem?

454 Tamże, s. 136.

455 Można doszukiwać się tutaj nawiązania do Platona i jego rozważań na temat piękna, dobra i prawdy 
(zwłaszcza w wywodzeniu piękna od dobra, charakterystycznym wątku w twórczości Lenartowicza). 
Podobne motywy pojawiają się u Norwida, m.in. w Promethidionie i w wierszu Spartakus, będącym 
odpowiedzią na spór między Klaczką a Lenartowiczem o krytykę Gladiatorów, o której mowa później.

456 A. Król, Teofil Lenartowicz -  rzeźbiarz, dz. cyt., s. 8.
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Nie; ja tam spojrzę do góry; 

Pieśni z siłami połączę, 

Mądrość sił wezmę z natury 

I pracę wieków zakończę.457

Czytelne są w tej strofie odniesienia do sytuacji politycznej Polski: katastrofalnego 

w skutkach powstania listopadowego i perspektywy nadciągającej Wiosny Ludów. Jest to 

również jeden z niewielu wierszy, w których poeta potraktował z rezerwą postawę 

martyrologiczną, oceniając ją  jako właściwą porywczej młodości, tak samo jak chęć 

odwetu na oprawcy. Takie rozumowanie, połączone z pochwałą męstwa i wezwaniem do 

wierności ideałom, przywodzi na myśl postulaty pozytywistów458. Romantyczne pozostaje 

jednak u Lenartowicza pragnienie piękna, odgrywające kluczową rolę w jego twórczości. 

Lenartowicz dzielił również z romantykami kult artystycznego natchnienia i wiarę w jego 

Boską proweniencję, przekonanie o doniosłej roli poety w społeczeństwie, upodobanie do 

bogatej metaforyki, stylizacji ludowej, mistycznych wizji. Jednak w sferze pojmowania 

społecznej funkcji sztuki Lenartowiczowi bliżej było do filozofii pozytywizmu459. I tak w 

Rzeźbiarzu mamy do czynienia z odrzuceniem romantycznego szału, nawoływaniem do

457 T. Lenartowicz, Rzeźbiarz, dz. cyt., s. 141.

458 Wystarczy przytoczyć fragment wiersza Adama Asnyka, który przypomina argumenty 
Lenartowiczowskiego Rzeźbiarza:

Miejmy odwagę...! Nie tę tchnącą szałem, 
która na oślep leci bez oręża,
Lecz tę, co sama niezdobytym wałem 
Przeciwne losy stałością zwycięża.

(...)

Przestańmy własną pieścić się boleścią,
Przestańmy ciągłym lamentem się poić:
Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią,
Mężom przystało w milczeniu się zbroić...

Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje 
I przechowywać ideałów czystość;
Do nas należy dać im moc i zbroję,
By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość.

Cyt. za: A. Asnyk, Miejmy nadzieję [w:] tenże, Poezje, Kraków 1993, s. 172-173. Asnyk poznał 
Lenartowicza podczas podróży do Włoch w latach 1871-1872. Po śmierci autora Album włoskiego Asnyk był 
jedną z osób, która zabiegała o sprowadzenie jego zwłok do kraju. Zob. Głosy o Lenartowiczu, dz. cyt., s. 
272-273.

459 Nie miało to jednak nic wspólnego z utylitaryzmem, który Lenartowicz negował jako pozbawiający 
sztukę właściwości „mistycznych”, zob. T. Lenartowicz, Listy o literaturze i sztuce włoskiej, „Tygodnik 
Ilustrowany” nr 4, s. 45.
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porzucenia nieprzemyślanych zrywów rewolucyjnych i poetyckiej emfazy:

Wszystko żyje, więc ożyje;

Na umarłych grzechów grobie,

Wstanie wielkim duchem, czynem;

Jako przejście, z życia w groby,

A za grobem w żywot nowy.

(•••)
Ja widzę piękności światów,

Ja słyszę harmonią światów.

Ale w ludzkich dziełach jeszcze 

Nie było dotąd harmonii.

Grały wrzące czucia wieszcze 

Pieśniami dzikiej ironii,

Lecz kto pragnie wszystkim starczyć,

Niech w siebie przyjmie duch Boży;

Zamiast przekleństwy obarczyć,

Niech ludziom harmonią stworzy.460

Negacja profetycznych aspiracji poetów, a także ironii, pojmowanej tu, zdaje się, 

jako zatracenie jasności przekazu poetyckiego, w połączeniu z afirmacją czynu mogłaby 

zbliżać Lenartowicza do zwolenników nurtu pozytywistycznego. Należy jednak pamiętać 

o tym, że autor Rzeźbiarza, choć krytykował stan poezji w kraju, wciąż wynosił tę sztukę 

ponad inne, przypisując jej -  jak romantycy -  wyjątkowe możliwości wyrażania uczuć 

oraz idei, ale nie traktował jej wyłącznie jako narzędzia wychowywania mas. 

Lenartowiczowi bliżej jest do romantyków programowo odrzucających poezję na rzecz 

czynu, śladem Lorda Byrona czy Mickiewicza. Już samo porównanie w cytowanym 

wierszu pracy rzeźbiarza z Boskim stwarzaniem człowieka odsyła do romantycznych 

wyobrażeń o nadludzkiej roli artysty. W tym kontekście ciekawe wydaje się proponowane 

przez Jacka Kolbuszewskiego zestawienie utworu Lenartowicza z Wielką Improwizacją 

Konrada z III części Dziadów Mickiewicza461, aczkolwiek można tu szukać raczej łagodnej 

polemiki niż bezpośredniej analogii. Podmiot liryczny u Lenartowicza posiadł dar

460 T. Lenartowicz, Rzeźbiarz, dz. cyt., s. 139-140.

461 Zob. J. Kolbuszewski, Nieznany poemat Teofila Lenartowicza [w:] tenże, Romantyzm i Modernizm, 
Katowice 1959, s. 259.
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stworzenia, ale nie jest omnipotentny ani wszechwiedzący; w Rzeźbiarzu można się nawet 

dopatrzyć delikatnej ironii, która może być ukłonem w stronę Wielkiej Improwizacji i 

podobnych utworów romantycznych:

Śmierć każda, musi wszelką piękność spaczyć,

Więc najprzód życie, potem czyn,

Obok uczuć kwiatu,

Słońce mądrości niech świeci.

Samo życie będzie siłą,

Aby się nie rozłączyło 

Słońce z kwiatem, niech ukwieci 

Mądrość formę; kwiat niech krasi 

Mądrość, aby była światu 

Tak przyjemną, jak mnie kraje 

Duchów, w których często błądzę,

Że się nieraz widzę w niebie,

I półbogiem się być sądzę;

Żem zrozumiał duchem siebie.462

Wspomniana ironia zasadza się przede wszystkim na konfrontacji romantycznego 

rozpoetyzowania z przyziemnym rozsądkiem. Lenartowicz postulował, by dzieło 

artystyczne było spójne z otaczającą rzeczywistością, a także by służyło idei oraz czynowi; 

być może to dlatego uczynił podmiot mówiący w wierszu rzeźbiarzem, żeby dać mu 

praktyczne zajęcie. Idea w rzeźbie musi zostać zmaterializowana, a zatem 

skonkretyzowana, przez co dzieło staje się bardziej „dotykalne” niż na przykład utwór 

poetycki. Rzeźbiarz w utworze Lenartowicza kształtuje nie tylko kamień, ale i duszę 

ludzką, stwarzając nowego człowieka -  przytoczony niżej opis można odnieść do 

późniejszych uwag Lenartowicza na temat sztuki pomnikowej:

Więc pracujcie nad rycerzem,

Ale nie dość dać mu zbroje,

Miecz do boku, a ohydzić,

Twarz bezmyślą i szermierzem;

Posąg stawić niech wywoła,

462 T. Lenartowicz, Rzeźbiarz, dz. cyt., s. 137.

115



Snycerz w zbrojną męża postać 

Czoło mędrca, wzrok anioła;

Bo nie na to, aby chłostać,

Lecz by bronić praw narodu,

Bóg go zsyła (...)463

Lenartowicz podkreślał trwałość rzeźby, dającą jej w tym zakresie przewagę nad 

innymi sztukami. Opisana postawa twórcza -  odnosząca się do sztuki rzeźbiarskiej jako 

praktycznej działalności artystycznej -  znalazła swoją nazwę w publikacji Anny Król 

Teofil Lenartowicz -  rzeźbiarz, gdzie badaczka ochrzciła ją  mianem programu 

realistycznego464.

Interesujące w przytoczonym wyżej wyjątku z wiersza jest również ujęcie 

zagadnienia idei dzieła i jego formy, która według Lenartowicza jest wyrazem twórczego 

przekazu i jako taka powinna odznaczać się doskonałością, tak jak wykonawca -  

najwyższym kunsztem. Wydaje się, że za podstawę wyjątkowości rzeźby jako tworu 

artystycznego uznawał Lenartowicz bezpośredni kontakt autora z dziełem, polegający na 

nadawaniu życia martwemu materiałowi, a raczej na odkrywaniu sensu ukrytego w 

kamieniu, pozbawianiu go nadmiaru surowca -  w myśl Michelangela Buonarottiego:

Nic mistrz najlepszy pomyśleć nie zdole 

Poza tym, co już w marmurze spoczywa 

W pełnym zarysie i co wydobywa 

Jeno dłoń, ducha spełniająca wolę.465

Odpowiedzią na ten krótki wiersz Michała Anioła, którego poezje niewątpliwie 

fascynowały Lenartowicza (o czym świadczą chociażby przygotowywane przez niego 

autorskie przekłady466), mógłby być utwór zamieszczony w „Tygodniku Ilustrowanym”,

463 Tamże.

464 A. Król, Teofil Lenartowicz -  rzeźbiarz, dz. cyt., s. 9.

465 Michelangelo Bunarotti, Non ha l ’ottimo artista alcun concetto... [w:] tenże, Poezje, przeł. L. Staff,
oprac. M. Brahmer, Warszawa 1964, s. 52. Oryg.: Non ha l ’ottimo artista alcun concetto/C’un marmo in se 
non circonscriva /  Col suo superchio, e solo à quello arriva/La man che ubbidisce a ll’inteletto. Zob. M. 
Buonarotti, Rime, red. Gustavo Rudolfo Ceriello, Rizzoli 1954, s. 151,
http://www.intratext.com/IXT/ITA2412/ P6V.HTM [dostęp: 15.11.2018].

466 Zob. „Tygodnik Ilustrowany” 1861 nr 83, s. 158. Lenartowicz przetłumaczył ponadto wiersz Bieg
mego życia, przekład został opublikowany w dodatku do „Czasu” z 1859 roku, t. 15. Zob. J. Miszalska i in.,
Od Dantego do Fo. Włoska poezja i dramat w Polsce (odX V I do X X I wieku), Kraków 2007, s. 504.
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załączony przez autora do przetłumaczonego przez niego sonetu Buonarottiego:

Patrz, przyjacielu! Jak ów mocarz dłuta,

Ten stary Michał myśli swe układa;

Jak tu w marmurze każda głoska kuta,

Jak pomysłowi słowo odpowiada.

Znać wprawną rękę po pewności razu 

I ciężką drogę po zadanym wrębie 

Jak marmur prawdy, duszy tej żelazu 

Otwiera swoje tajemnicze głębie.467

Najistotniejsza w tym krótkim wierszu wydaje się użyta dwukrotnie metafora 

marmuru. Symbolizuje on oczywiście trwałość, ale i stałość, pewność: „marmur prawdy” 

oznacza jej niewzruszone sedno. Kamień jest w tym wierszu zarówno materiałem 

rzeźbiarskim, jak i poetyckim; w twórczości genialnego Michała Anioła nie ma miejsca na 

przypadek, każdy ruch dłuta jest celowy, a każde słowo stanowi istotę rzeczy. Jednocześnie 

droga do prawdy nie jest lekka, wymaga zadania sobie trudu, na jaki stać niewielu. Należy 

zaznaczyć, że przed rozpoczęciem i na samym początku praktyki rzeźbiarskiej 

Lenartowicza najbardziej fascynowała praca w marmurze jako materiale trudnym, ale i 

szlachetnym. Wywyższając sztukę rzeźbiarską nad inne, poeta podkreślał rolę 

posłannictwa artysty-rzeźbiarza, mającego odkrywać przed ludzkością tajemnice świata 

pozaziemskiego i uszlachetniać odbiorców sztuki przez oderwanie od spraw doczesnych:

Zbyt małą byłaby rzeczą sztuka, gdyby miała być tylko odbiciem uczucia jednostek; jest ona sama 

miłością, z najczystszego, najświętszego źródła idącą, jest odbiciem zaświatowego piękna, 

twórczem natchnieniem, jest od Boga darem dla jego wybranych, którzy naprzeciw materializmu 

ziemskiego, powołani są stawiać ideał ku wyższym sferom porywający.468

Sztuka stanowi tu nie tyle odbicie idei, ile ideę samą w sobie. Ewa Bieńkowska w 

swoich esejach o kulturze i sztuce włoskiej zwraca uwagę na obecność podobnych

467 T. Lenartowicz, Przesyłając przekład sonetu Michała Anioła Buonarotti, Wiersz do..., fragm., 
„Tygodnik Ilustrowany” 1861 nr 83, s. 158; niestety sam sonet nie został zacytowany w tym ani w innych 
numerach „Tygodnika”, ani w korespondencji Lenartowicza.

468 T. Lenartowicz, Listy o literaturze i sztuce włoskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1867 nr 426, s. 249.
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koncepcji „antyplatońskich” u twórców quattrocenta i cinquecenta469. Lenartowicz, jak już 

niejednokrotnie wspomniałam, był przeświadczony o zgoła innej niż dekoracyjna roli dzieł 

artystycznych, widząc w nich narzędzie do kształtowania ludzkich postaw i przekonań. W 

takim duchu starał się kształtować własne prace poetyckie i rzeźbiarskie, tak też 

interpretował dzieła plastyczne innych artystów -  niektóre z nich stały się dla niego 

ważnymi punktami odniesienia do myślenia o sztuce w ogóle.

IV.2 Rzeźba jako inspiracja

Autor Rzeźbiarza w okresie pobytu na emigracji zaczął sięgać po wątki z historii i 

kultury europejskiej, ulegając powszechnym tendencjom, ale też inspirując się sztuką, z 

którą zetknął się we Włoszech. Co ciekawe, rzadko stosował ekfrazę -  w jego twórczości 

literackiej częściej spotykamy się z tym, co Seweryna Wysłouch za Romanem Jakobsonem 

nazywa „przekładem intersemiotycznym”, czyli próbą poetyckiego wyrażenia uogólnionej 

idei dzieła plastycznego i osadzenia go w relacjach intertekstualnych470. Konkretne dzieło 

sztuki rzeźbiarskiej lub architektonicznej stanowiło dla Lenartowicza punkt wyjścia do 

rozważań o charakterze ideologicznym. Sam opis dzieła pozostawał dla niego mniej 

istotny (niekiedy był zresztą modyfikowany na potrzeby określonej wizji lub wręcz wcale 

nie odpowiadał rzeczywistemu przedstawieniu). Warto przyjrzeć się rzeźbom, wybieranym 

przez Lenartowicza z tych, które oglądał w galeriach sztuki, a także elementom 

architektury miast, które odwiedzał. Spośród nich bowiem tematami poetyckimi stały się 

nie tyle obiekty o największej wartości artystycznej, ile dzieła-symbole: pomniki, łuki 

triumfalne, stanowiące pole do refleksji na temat tyranii i poddaństwa, walki o tożsamość, 

ofiary w słzużbie wyższej idei. Poza wspomnianym wcześniej Łukiem Tytusa znalazły się 

między nimi wieża Eiffla (Wieża Eiffel), kolumna Vendôme (Na kolumnę wandomską w 

Paryżu), pałac dożów w Genui (W Genui w pałacu Dorjów), a z pomników -  posąg 

Dantego przed florenckim kościołem Santa Croce (Na posąg Danta), Mojżesz Michała 

Anioła (Artyści. Argument) oraz różne wizerunki gladiatora (Paryż 1855, Petersburg w 

ogniu, Gladiatorowie).

Postać rzymskiego niewolnika po raz pierwszy pojawiła się w wierszu Paryż 1855 i 

od tej pory została leitmotivem twórczości literackiej oraz rzeźbiarskiej autora Lirenki.

469 Zob. E. Bieńkowska, Historie florenckie, Warszawa 2015, s. 42.

470 Zob. S. Wysłouch, Ekfraza czy przekład intersemiotyczny? [w:] Od tematu do tematu. Przechadzki z
Balcerzanem, red. T. Mizerkiewicz, A. Stankowska, Poznań 2007, s. 489-503.

118



Wspomniany utwór zawiera opis spaceru po ogrodzie Tuilleries, rozpoczynającego się od 

Łuku Triumfalnego, a następnie prowadzącego przez Plac Zgody. Podmiot liryczny -  

niewątpliwie tożsamy z autorem -  zatrzymuje się przy obelisku luksorskim, widząc w nim 

metaforę losu uciskanego proletariatu:

Środkiem drogi szerokiej zgarbieni murarze 

Ciągnęli ładowane kamieniami wozy,

Olbrzymy, których słońcem ogorzałe twarze 

Serce moje uczuciem przejmowały zgrozy.

Na ich brązowych barkach, opalonym czole 

W wolnej Francji czytałem egipską niewolę.471

Obelisk stojący na Placu Zgody pokryty jest hieroglifami, zatem opis z wiersza 

dotyczy nieistniejących przedstawień, tematyką nawiązujących do czasów, w jakich 

powstał monument. Znajdujemy tu czytelne nawiązania do przekazu biblijnego (egipska 

niewola), wedle którego Żydzi mieli być wykorzystywani pod rządami faraonów jako tania 

siła robocza472. Przesłanie to znajdowało bezpośrednie przełożenie na opis sytuacji 

proletariatu po rewolucji lutowej i przejęciu rządów przez burżuazję. Lenartowicz, 

niewątpliwie widząc tu obraz rodaków ciemiężonych przez zaborców, pozwolił sobie 

jedynie na delikatną aluzję do trudnego położenia chłopstwa w Polsce: I  westchnąłem, i 

rzekłem w sobie: Wiem, co znaczy /  ta krwawa ludu praca i ten blask bogaczy!473 Kolejny 

obraz dopełnia przekazu -  podmiot mówiący ukazuje czytelnikowi Pałac Tuileries, symbol 

imperium (w domyśle: rosyjskiego), które musi upaść:

Cesarski pałac ciemny, odgrodzony kraty,

Z kopułą, niby czapką Imperii nad czołem,

Jakby nieuniknionej lękał się zatraty,

Wiązanych dzid żelaznych otoczył się kołem,

Przed którymi stanęła -  jakby do ataku -  

Nędza, uosobiona w rozkutym Spartaku.474

471 T. Lenartowicz, Paryż 1855 [w:] tenże, Wybór poezyj, dz. cyt., s. 152.

472 Wj 1.

473 T. Lenartowicz, Paryż 1855, dz. cyt., s. 153.

474 Tamże.
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W ostatnim wersie jest mowa o rzeźbie Spartakus autorstwa Denisa Foyatiera. 

Dzieło to wywarło wpływ na wielu poetów XIX wieku, odwiedzających lub 

zamieszkujących Paryż, przede wszystkim ze względu swój symboliczny wydźwięk: 

zostało wykonane w okresie rewolucji lipcowej, obalającej dynastię Burbonów, stając się 

tym samym ikoną ludowego zrywu475. Lenartowicz również uległ fascynacji postacią 

przywódcy powstania rzymskich niewolników (widząc w nim alegorię polskiego 

powstańca), któremu poświęcił kilka utworów poetyckich. Na tle innych wyróżnia się 

jedno dzieło, poemat Gladiatorowie, wydany w Paryżu w 1857 roku. Inspiracją dla jego 

napisania były dwa pomniki, które Lenartowicz oglądał w Paryżu i w Rzymie. Pierwszy to 

wspomniana wyżej rzeźba Foyatiera, drugi -  to słynny Umierający Gal (w XIX wieku 

znany jako Umierający gladiator) z Muzeum Kapitolińskiego w Rzymie476:

I tylko jeden białej cery 

Wygląda mi na bohatery;

Ten się nie maści, o tarcz wsparty 

Po gminie wodzi wzrok otwarty.

A kto on? -  próżno bo i śledzić,

Kto o niewolnym mógłby wiedzieć;

Odkąd mu imię sclavus dano,

Na szyi powróz zawiązano,

Stracił Ojczyznę, ród i miano.477

Ten fragment stanowi rodzaj kontaminacji opisu wymienionych dzieł plastycznych: 

Spartakusa Foyatiera -  ze względu na bohaterską, wyprostowaną postawę i śmiałe 

spojrzenie -  oraz Umierającego Słowianina, przede wszystkim z uwagi na powróz na szyi 

bohatera. Moim zdaniem mogła istnieć jeszcze jedna inspiracja rzeźbiarska dla poematu: 

Zbuntowany jeniec Michała Anioła, zdający się być ucieleśnieniem umierającego 

gladiatora z wiersza Lenartowicza:

475 Por. opis rzeźby na stronie internetowej Luwru: V. Montalbetti, Denis Foyatier: Spartacus,
https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/spartacus [dostęp: 1.09.2018].

476 Por. B. Biliński, Lirnik mazowiecki nad Tybrem, Kraków 1972, s. 16.

477 T. Lenartowicz, Gladiatorowie, Paryż 1857, s. 14.
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Sporus z cieknącą raną w boku 

Na tarczy jeszcze ciało dźwiga 

A uśmiech mu po ustach miga;

(•••)
Toż dźwignie się, piersiami rzuci,

Dreszczem go przejmie pierwsza trwoga,

Oczyma zda się szuka Boga,

I odtąd silna ciała wspora 

Pomknie się ręka gladiatora,

A za nią cały słup się zwali,

Aż brzęk z wypukłej pójdzie stali.478

Gladiator z tego opisu pozostaje w ruchu, jest skazany na śmierć, ale do końca się 

buntuje. W tym miejscu można się już doszukiwać w tekście podtekstu patriotycznego. W 

przypisach do Gladiatorów poeta przyznaje, że interpretując postać rzymskiego 

Umierającego gladiatora jako Słowianina, poszedł w ślady Lorda Byrona, który pierwszy 

zaproponował takie odczytanie rzeźby w IV pieśni Wędrówek Childe Harolda. W liście do 

Kraszewskiego Lenartowicz nazywał nawet swój utwór strofą z podróży Harolda479, a w 

przypisach do poematu sprecyzował swój zamysł:

W posągu gladjatora konającego, Byron pierwszy poznał Słowianina, za nim Mickiewicz i Zaleski 

myśl tę powtórzyli; chociaż więc starożytnicy, biegli w rozeznywaniu rzeczy, upewniają że posąg o 

którym mowa, przedstawia jednego z gladjatorów Gallów, wolałem jednak trzymać się 

przewodnictwa wielkiego poety, tem bardziej, że mi figury podobnej brakowało na tle przeszłości 

k'woli przedstawieniu tej nieskończonej walki Słowian między sobą samemi dla kaprysu albo 

próżnej pychy innoplemiennych nieprzyjaznych krwi słowiańskiej cezarów.480

Na podstawie tego cytatu można wywnioskować, że autor Lirenki był świadom, iż 

nie pozostaje jedynym naśladowcą Byrona. Jak wiadomo, motyw Gladiatora-Słowianina 

został wcześniej szybko i chętnie podjęty przez innych polskich poetów, m.in. Konstantego 

Gaszyńskiego (Listy z podróży po  Włoszech), Adama Mickiewicza (Literatura słowiańska),

478 Tamże, s. 23.

479 Zob. list do Kraszewskiego z 23.11.1847 [w:] J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz. Korespondencja, dz. 
cyt., s. 22.

480 T. Lenartowicz, Przypiski [w:] Gladiatorowie, dz. cyt., s. 32, przyp. 23.
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Juliusza Słowackiego (Beniowski, Wyjazd z Neapolu) czy Cypriana Norwida 

(Promethidion). Romantyczni podróżujący do Rzymu konsekwentnie odrzucali 

przypuszczenia historyków, twierdzących, że rzeźba przedstawia Gala umierającego na 

polu bitwy, przyjmując zamiast tego jako pewnik, iż rzeźba ta przedstawia gladiatora- 

Słowianina, który z dala od stron rodzinnych ginie na cyrkowej arenie opuszczony przez 

wszystkich i wyszydzony przez żądny krwi tłum rzymskich spektatorówĄ%l. W podobnym 

ujęciu pojawił się we wspomnianej już rzeźbie Gladiator Piusa Welońskiego, którą 

Melbechowska-Luty i Szubert komentują w kontekście ogólnych tendencji epoki:

W Gladiatorze ujawniła się charakterystyczna dla tamtej epoki tendencja do nowego bardziej 

„życiowego” widzenia antyku. Miejsce bóstw i opowieści mitologicznych zajęły potoczne tematy 

starożytne, realne postacie historyczne, a nawet zwykli ludzie (pasterze, gladiatorzy,
niewolnicy).482

Jak zauważa Waldemar Okoń, wizerunek gladiatora włączany był przez rodzimych 

poetów romantycznych w nurt polskiej myśli mesjanistycznej, a wizja upadającego Rzymu 

stała się alegorią przyszłej klęski Rosji (o czym wspominałam wcześniej)483. Lenartowicz 

w Gladiatorach również wykorzystał historię upadku Cesarstwa Rzymskiego jako aluzję 

do przyszłości czekającej współczesne mocarstwa. Niewolników rzymskich przedstawiał 

jako niepodległych moralnie bohaterów, których cierpienia zostaną nagrodzone. Podobny 

motyw spotykamy na przykład w opisie Kolumny Trajana, zamykającym omawiany 

poemat:

Najwyższa, czarna, dymem, czasem,

Owiła biodra bitew pasem.

Toż mój przewodnik garścią płomia 

Ojców mi twarze uwidomia.

Jak coraz wyżej w górę krążą,

Rzymianie w tył im ręce wiążą.484

481 W. Okoń, Wizerunek gladiatora w sztuce polskiej X IX  wieku [w:] tenże, Alegorie narodowe. Studia 
z  dziejów sztuki polskiej X IX  wieku, Wrocław 1992, s. 28.

482 A. Melbechowska-Luty, P. Szubert, Wprowadzenie... [w:] Posągi i ludzie..., dz. cyt., t. I, s. 60.

483 Zob. przypis 240 w niniejszej pracy.

484 T. Lenartowicz, Gladiatorowie, dz. cyt., s. 27.
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We fragmencie tym podmiot mówiący skupia się na grupie Daków-niewolników, 

formujących pochód w górę kolumny, w kierunku stojącego na szczycie św. Piotra 

Apostoła, który zastąpił triumfującego tam wcześniej cesarza, strąconego przez 

chrześcijan. Zgodnie z popularną w tym czasie hipotezą, rozpowszechnioną przez 

rozprawę Augusta Bielowskiego z 1850 roku, Dakowie mieli być praojcami Polaków485. 

Lenartowicz również zgadzał się z tą teorią, co potwierdził w Przypiskach do 

Gladiatorów486. Podobnie Kolumnę Trajana „czytał” Mickiewicz487 i Norwid488. Ten 

ostatni zresztą wypominał Lenartowiczowi nieścisłości historyczne w Gladiatorach49, 

podobnie jak Julian Klaczko, który jednak zamieścił swoją ostrą krytykę nie w prywatnym 

liście, a w „Wiadomościach Polskich”, czym zaskarbił sobie dozgonną nieżyczliwość 

autora490. Krytyk zarzucał Lenartowiczowi przede wszystkim sztuczność i wieszczą 

manierę, tak różną od bezpretensjonalności, jaką cenił w dotychczasowej, „sielankowej” 

twórczości autora Lirenki.491 Miał też liczne uwagi do Lenartowiczowskiej interpretacji 

faktów historycznych -  na czele z powstaniem Spartakusa, uznanym przez poetę za 

początek upadku Imperium Rzymskiego492.

Niewątpliwie jednak to nie fakty historyczne były istotnym przedmiotem 

zainteresowania autora Gladiatorów. W tym czasie pragnął on przede wszystkim uderzać 

w tony patriotyczne, nie bacząc przy tym na rzetelność badawczą, a dostosowując 

przywoływane fakty do przekazu poetyckiego. Wspomniane wyżej motywy wrócą jeszcze

485 A. Bielowski, Wstęp krytyczny do dziejów Polski, Lwów 1850, zwł. s. 70-71. Daków ze Słowianami 
utożsamiał również Joachim Lelewel w rozprawie Narody na ziemiach słowiańskich przed powstaniem Polski (Poznań 
1853, zwł. s. 597). Teorie Bielowskiego zostały obalone w 1868 roku przez Alfreda Brandowskiego, por. A. 
Brandowski, O pomysłach lęchickich pana Augusta Bielowskiego wobec filologii klasycznéj. Napisal z 
powodu Monumenta Poloniae historica, Kraków 1868, zwł. s. 179-182.

486 T. Lenartowicz, Przypiski [w:] Gladiatorowie, dz. cyt., s. 32, przyp. 24.

487 Zob. A. Mickiewicz, Kurs trzecioletni (1842-1843) literatury sławiańskiej wykładanej w Kollegium Francuzkiém, 
Paryż 1844, s. 55. W tym samym miejscu Mickiewicz nazywa Słowianinem Umierającego gladiatora z Muzeum Kapitolińskiego.

488 Np. w wierszu Odpowiedź do Włoch...

489 Zob. M. Karamucka, Antyczny Rzym Norwida, dz. cyt., s. 291. Zob. także list Norwida do 
Lenartowicza z 20.02.1858 r.: C.K. Norwid, Pisma wszystkie, , zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami 
krytycznymi opatrzył J. Gomulicki, t. VIII Listy 1839-1861, Warszawa 1971, s. 332.

490 Zob. J. Klaczko, Przegląd piśmiennictwa, „Wiadomości Polskie” 1857, nr 48, s. 221-223, 
https://ibc.bi.ui.edu.pl/dlibra/publication/64233/edition/58070/content?ref=desc i nr 50, s. 230-234, 
https://ibc.bi.ui.edu.pl/dlibra/publication/64237/edition/58074/content?ref=desc [dostęp 22.07.2018].

491 Zob. J. Klaczko, Przegląd piśmiennictwa, „Wiadomości Polskie” 1857, nr 48, dz. cyt., s. 221-223.

492 Por. tamże, s. 223. Uwagi te odnosiły się w dużej mierze do objaśnienia historycznego, jakie autor 
Gladiatorów dołączył do poematu: zob. T. Lenartowicz, Przypiski [w:] Gladiatorowie, dz. cyt., s.29-32. 
Lenartowicz odpowiedział na tę krytykę w liście do Kraszewskiego z 9.11.1858 r., jasno zdradzając swój 
brak rzetelnej znajomości tematu powstania Spartakusa: zob. Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. 
Lenartowicz, dz. cyt., s. 23.
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niejednokrotnie w twórczości literackiej Lenartowicza, m. in. w niepublikowanym 

poemacie Dacja493. Echa wątku umierającego Gala można dostrzec także w późniejszej 

działalności plastycznej poety, na przykład w rzeźbie Morituri te salutant Patria z 1877 

roku (il. 8), noszącej zamienny tytuł Polak umierający w opuszczeniu i przedstawiającej 

głowę konającego nad reliefami ze scenami sybirskimi.

Rzeźba ta, nawiązująca pod względem kompozycji do Głowy św. Jana na misie 

Herodiady, mogłaby stanowić swoistą ilustrację Gladiatorów, ponieważ trafnie oddaje 

główną myśl poematu: porównanie bezsensownie umierających niewolników rzymskich 

do Polaków, cierpiących pod uciskiem zaborców. Umierający żołnierz wolności (to kolejny 

z wariantów tytułu rzeźby494) ma na szyi trzy medaliony oznaczające Austrię, Prusy i 

Rosję; na jego czole siedzi mucha, której nie ma siły odgonić -  jak pisze autor, Polska to 

takie muchy, ja k  błazenek krakowski, mając zapewne na myśli przywódcę stańczyków 

Stanisława Tarnowskiego495. Reliefy umieszczone na podstawie rzeźby zatytułowane 

zostały Pochód na Sybir (Zesłanie) i W katordze (Przybycie do kopalni)496. Literacką 

„kontynuacją” płaskorzeźby stał się poemat Cienie syberyjskie z 1883 roku497.

Przedstawiony wyżej przykład dowodzi, że idee pojawiające się w poezji 

Lenartowicza inspirowanej rzeźbą znajdowały oddźwięk w jego twórczości plastycznej. 

Wzajemne przenikanie się dwóch form artystycznego wyrazu jest tu skierowane na 

uwypuklenie jednej idei, której głównym przekaźnikiem zawsze pozostaje poezja. Jak 

pisze Alina Melbechowska-Luty, analizując działalność rzeźbiarską Lenartowicza w 

Słowniku artystów polskich i obcych w Polsce działających, tematyka jego prac

była podporządkowana przede wszystkim jego wyobraźni poetyckiej i wyrażała idee, którym był 

wierny przez całe życie -  sprawie chrześcijańskiego posłannictwa w dziejach oraz wyzwolenia i 

odrodzenia narodu498.

493 Zob. tamże, s. 351-352.

494 Zob. A. Król, Teofil Lenartowicz -  rzeźbiarz, dz. cyt., s. 71.

495 Zob. list do Kraszewskiego z 12.06.1877 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz.
cyt., s. 319.

496 Anna Król i Aleksandra Melbechowska-Luty podają różne warianty tytułów, zob. A. Król, Teofil
Lenartowicz -  rzeźbiarz, dz. cyt., s. 71; A. Melbechowska-Luty, Lenartowicz Teofil Aleksander, dz. cyt., s. 30.

497 Wyd. Lwów 1883.

498 A. Melbechowska-Luty, Lenartowicz Teofil Aleksander, dz. cyt., s. 27.

124



Badaczka dodaje, że dzieła te bywały też czasem trudne w odbiorze. Alegorie i 

skomplikowana ikonografia tworzona wg własnych upodobań i wyobrażeń wymagały 

objaśnienia499. Być może z tego powodu Lenartowicz przywiązywał wagę do wyraźnego 

dookreślania przekazu swoich dzieł rzeźbiarskich w literackich „programach”.

499 Tamże, s. 27, 30.
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V Interdyscyplinarne związki literatury i rzeźby w 
twórczości Lenartowicza

Opatrywanie przez Lenartowicza rzeźb poetyckimi komentarzami przywodzi na 

myśl praktykę Michelangela z jego Nocą, omawianą w rozdziale II. Buonarotti stał się 

kimś w rodzaju patrona początkującego rzeźbiarza, jak wspomniałam, Lenartowicz mógł 

się z nim nawet w pewnym stopniu utożsamiać. Michał Anioł, zaangażowany w 

wydarzenia we Włoszech, w wyniku których Florencja straciła status republiki i z 

powrotem dostała się pod władzę Medyceuszów, musiał uciekać z rodzinnego miasta przed 

przeciwnikami politycznymi, tak jak Lenartowicz był zmuszony uchodzić z Polski. 

Podobieństwa obu twórców nie kończą się na sytuacji emigranckiej i konfliktach 

politycznych -  Lenartowicza z Michałem Aniołem łączy przede wszystkim 

wszechstronność myślenia, wiara w posłannictwo sztuki i umiejętność godzenia wyobraźni 

plastycznej z literacką (dzieli natomiast, co oczywiste, ranga artystyczna ich dorobku).

Przykładem dzieła plastycznego, kumulującego w sobie przekaz, jaki odnajdziemy 

w niejednym utworze literackim Lenartowicza, jest alegoryczne Poniżenie ideału w poezji 

z 1885 roku (il. 9), pełnopostaciowa rzeźba gliniana, opisana przez Adama Pługa w 

„Kłosach” :

W grupie niniejszej rzeźbiarz-poeta chciał uplastycznić poniżenie poezji, strąconej przez 

niektórych jej uprawiaczy z wyżyn idealnych na poziom, wbrew przeciwny jej posłannictwu, jako 

krzewicielki dobra, prawdy i piękna, miłości, wiary i nadziei, - a myśl tę usymbolizował w 

porzuconej na ziemi lutni, do której jadowity gad się przyczołgał i targa struny. Spogląda na to 

Muza, której pasterz wskazuje to bolesne dla niej zjawisko, gdy tymczasem dobry geniusz jakiś 

stara się w inną stronę jej uwagę odwrócić i milszym ją pocieszyć widokiem.500

Opisywana rzeźba jako jedna z niewielu w dorobku Lenartowicza nosi cechy dzieła 

akademickiego (przez rozbudowany tytuł, alegoryczność, kostiumy postaci). Tytuł 

wyraźnie kieruje uwagę odbiorcy na grunt literacki (wariantywny tytuł utworu jest bardziej 

ogólny: Stargane struny harfy501). Z tego powodu Jacek Kolbuszewski uznał omawiane 

dzieło za dopełnienie wspomnianego już dramatu Piekielni502 i trudno odmówić mu

500 A. Pług, O „Poniżeniu ideału w poezji”, „Kłosy” 1886, nr 1082, s. 186.

501 Zob. A. Król, Lenartowicz -  rzeźbiarz, dz. cyt., s. 84.

502 J. Kolbuszewski, Kult sztuki w twórczości Lenartowicza, dz. cyt., s. 2.
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słuszności -  pokrewieństwo ideowe obu dzieł jest niezaprzeczalne. Jak nieraz 

nadmieniałam, problem zmniejszenia społecznej roli sztuki w Polsce i zawężenia grona jej 

odbiorców nurtował Lenartowicza latami. Do tego był przeświadczony o nieprzychylnej 

recepcji jego utworów literackich w kraju, co wzmagało rozgoryczenie, znajdujące ujście 

głównie w korespondencji (zwłaszcza w listach do Konopnickiej i Kraszewskiego). Być 

może to właśnie sprawiło, że zaczął szukać nowych form artystycznego wyrazu, aby 

dotrzeć do rodzimego odbiorcy -  i niejednokrotnie dzieła rzeźbiarskie oraz literackie 

uzupełniały się, tworząc jeden przekaz.

W tym sensie w interdyscyplinarnej twórczości Lenartowicza można dostrzec nie 

tylko realizację romantycznej idei correspondance des arts, ale też próbę nawiązania do 

dziedzictwa włoskiego renesansu i humanizmu, kierującego ludzki umysł w stronę 

różnych dziedzin nauki i kultury. Świadectwem takiego rozumowania niech będzie fakt, że 

Lenartowicz dodawał poetyckie komentarze przede wszystkim do tych rzeźb, które 

stanowiły jego największą chlubę i które uważał za wykładnię swoich idei. Należały do 

nich: Święci robotnicy, Prorok Samuel upominający lud Izraela, Głowa św. Jana 

Chrzciciela na misie Herodiady, Drzwi do grobowca Zofii Cieszkowskiej oraz Kielich 

mszalny dla papieża Piusa IX. Na ich przykładzie szczególnie wyraźnie zarysowuje się 

zależność literatury i rzeźby w twórczości Lenartowicza.

V.1 Święci robotnicy (1868)

W 1868 roku w 19. numerze „Tygodnika Ilustrowanego” zamieszczono drzeworyt 

płaskorzeźby Święci robotnicy (il. 10). Obok reprodukcji wydrukowano wiersz, który 

Lenartowicz umieścił na odwrocie dziesięciu fotografii reliefu, przesłanych 

Kraszewskiemu w celu ich odsprzedania503.

Do pracy wezwał Pan ludzi i twory,

Życie wlewając w swoje robotniki,

Cudnie okryte one jedwabniki,

Połyskujące świetnemi kolory,

Pszczoły noszące słodki miód z daleka

503 Zob. list do Kraszewskiego z 29.02.1868 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz. 
cyt., s. 119.
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I mrówki, które zawstydzają człeka.

I Ten Przedwieczny, co niebo budował,

I pod nim pułap z gwiazd zaciągnął złoty,

O przyjaciele, On rąk nie żałował 

Do Swojej wiecznej roboty!

On pracującym wiekuistość dawa,

Swojego miasta otwiera im bramy,

Arcyrobotnik, który przed wiekami 

Postawił pracy nieśmiertelne prawa.

Niechże kowal kuje młotem,

Cieśla drzewo trze swą piłą,

Lirnik wiej ski niech pod płotem 

Swą pokręca lutnię miłą.

Jezus mały w starca chacie 

Posługiwał przy warsztacie,

Marya przędła u przęślicy,

Józef heblem strugał deski.

Otóż, bracia rzemieślnicy,

Macie z nieba wzór niebieski.

Genowefa pasła trzodę,

Piotr zapuszczał sieć we wodę,

A Izydor orał rolę,

Za wołami wchodząc w pole.

Sługą była święta Cyta,

Jakub służył za paroba.

W pracy dla nas wieczność święta,

W pracy sobie Bóg podoba.504

Omawiana grupa rzeźbiarsko-poetycka jest wyjątkowa na tle interdyscyplinarnego 

dorobku Lenartowicza, ponieważ nawiązuje do konwencji ludowej, cechującej jego utwory 

poetyckie z czasów warszawskich, łącząc ją  jednak ze świadomością estetyczną nabytą we 

Włoszech. Płaskorzeźba przedstawia chłopów pracujących pod pieczą Matki Boskiej, która 

unosi się nad nimi z kądzielą w ręku -  odtworzona jest tu zatem niejako sytuacja z wiersza.

504 Cyt. za: „Tygodnik Ilustrowany” 1868 nr 19, s. 220.
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Sam autor skomentował przedstawioną grupę w następujący sposób: Maryja przędzie 

harmonię niebieską, Aniołowie sieją tę harmonię p od  figurami kwiatów na ziemi, a w 

społeczeństwie postaciuje się ona w pracy ludzi dobrej woli505. Norwid pisał o tej pracy do 

Lenartowicza, że stanowi ona niejako skrócony odpowiednik Pana Tadeusza, widząc w 

pierwszoplanowej postaci wierne odwzorowanie polskiego chłopa: oni tak pracują u nas -  

prawda! prawda, że tak!!..506

W Świętych robotnikach po raz kolejny pojawia się -  może najbardziej wyraziste -  

nawiązanie do Drzwi raju Ghibertiego (il. 11). Na podobieństwo składają się takie cechy 

jak kompozycja (wypełnienie praktycznie całej powierzchni obrazu postaciami), skrócona 

perspektywa i alegoryczność dzieła507. Jak pisze Anna Król, tendencję do podkreślania 

centrum Lenartowicz przejął z symetrycznych układów rzeźb na płycinach drzwi do 

florenckiego baptysterium50%. Ligia Wilkowa zwraca z kolei uwagę, że wzorem 

Ghibertiego autor Głowy św. Jana wypukłością reliefu wyznaczał plany kompozycji i 

formował postacie pierwszoplanowe, dalsze wtapiając w płaszczyznę509.

Lenartowicz wspomina w liście do Kraszewskiego, że gdy pokazał dzieło 

rzeźbiarzom florenckim, nie tylko znalazło ich uznanie, ale ze względu na formę i 

tematykę było przyrównywane do arcydzieł dawnych mistrzów toskańskich:

Profesorowie Akademii, którzy zęby zjedli na rzeźbiarstwie, powiadają mi takie np. rzeczy, że 

gdybyś to odlał w brązie, a zakopał w ziemię i potem na widok wydobył, mógłbyś sprzedać za 

antyk z XVI wieku.510

W innym liście, adresowanym do Tekli Zmorskiej, Lenartowicz pisze wręcz, że 

jego dzieła oszukują tu nawet znawców, którzy biorą je  za stare511.

To, co w oczywisty sposób odróżnia Świętych robotników od Drzwi Raju -  oprócz 

liczby szczegółów -  to połączenie (a właściwie przemieszanie) sfery sacrum i profanum.

505 Tamże.

506 C.K. Norwid, Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. 
Gomulicki, t. IX Listy 1862-1872, Warszawa 1971, s. 370.

507 Por. A. Król, Teofil Lenartowicz -  rzeźbiarz, dz. cyt., s. 17 i n.

508 Tamże, s. 140.

509 L. Wilkowa, Wielkopolskie rzeźby Teofila Lenartowicza, dz. cyt., s. 140.

510 List do Kraszewskiego z 9.04.1869 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz. cyt.,
s. 130.

511 List do Zmorskiej z 11.05.1868 [w:] Listy Teofila Lenartowicza do Tekli Zmorskiej, dz. cyt., s. 60.
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Podobnie w wierszu Bóg jest jednocześnie Panem stworzenia i budowniczym 

wszechświata, wykonującym wieczną robotę -  czyli utrwaloną na wieki, ale i 

nieskończoną w czasie. Kontynuować ją  mają jego wierni: apostołowie, święci, ale także 

Syn Boży i jego matka. Warto zaznaczyć, że zostali oni wymienieni w szeregu innych, 

anonimowych rzemieślników. Układ hierarchizujący został jednak zarysowany w wierszu 

w inny sposób: pierwsza strofa, mówiąca o Bogu-Arcyrobotniku, została napisana 

wierszem jedenastozgłoskowym, podczas gdy druga, wyliczająca pracujących na ziemi -  

bardziej „ludycznym” ośmiozgłoskowcem, jaki Lenartowicz stosował w swoich 

folkloryzujących utworach warszawskich (np. w Lirence). Ponadto ziemskie roboty 

świętych zostały opisane w czasie przeszłym, co może oznaczać, że wykonali już oni 

swoją pracę i weszli do Królestwa Niebieskiego.

Podobny porządek wertykalny zachowuje widoczna na płaskorzeźbie grupa, 

tworząca swoistą scenę rodzajową. Nadrzędne miejsce zajmuje w nim Matka Boska z 

kądzielą, roztaczająca opiekę nad pracującymi. Na dole, w samym centrum płaskorzeźby, 

pomiędzy rybakiem wracającym z połowu a chłopem opartym na motyce, wyrasta 

kwitnąca lilia: symbol czystości i niewinności, atrybut Marii512 - czy też, jak chciał 

Lenartowicz, upostaciowienie harmonii niebieskiej. Przedstawiony nieomal w formie 

heraldycznej kwiat nie tylko przypomina o boskim wymiarze pracy, ale i nawiązuje do 

herbu Florencji, co można odczytać jako swoisty „podpis” autora, chęć zamanifestowania 

przynależności do włoskiego kręgu kulturowego. Jednocześnie umieszczenie na obrazie 

lilii polnej odsyła do fragmentu Ewangelii św. Mateusza, w którym jest mowa o o 

powierzeniu się boskiej opiece w trosce o dobra doczesne:

Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie 

przyodziać. [...] Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam 

wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc 

ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie 

tym bardziej was, małej wiary? [...] Starajcie się naprzód o królestwo [Boga] i o Jego 

sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.513

512 Lilie zawsze pojawiały się u Lenartowicza w kontekście wizerunku Matki Boskiej, jak w 
płaskorzeźbie Ave Maria, którą skomentował następująco: bo też imię to liliami prawdziwie pisać można. 
Zob. L. Krzemieniecki, Reliefowe odczyty w poezji Lenartowicza, dz. cyt., s.. 85. Płaskorzeźbę tę można dziś 
oglądać w Kościele św. Klemensa w Wieliczce pod nazwą Madonna: zob. K. Ochniak, „Madonna” Teofila 
Lenartowicza w Wieliczce, dz. cyt., s. 30-31.

513 Mt 6:25, 28, 30, 33.
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Lenartowicz przedstawił pracę jako wartość samą w sobie, prowadzącą do 

zbawienia514. W wierszu dołączonym do płaskorzeźby wyraźnie nawiązał do Księgi 

Rodzaju, nazywając Boga Arcyrobotnikiem, nieszczędzącym wysiłku, żeby stworzyć świat 

i człowieka, którego umieścił w rajskim ogrodzie, aby go doglądał. Na płaskorzeźbie 

widzimy jak gdyby wyobrażenie takiego ogrodu, w którym symboli czystości (lilii i 

baranków) strzegą święci z poematu: św. Izydor (rolnik z motyką), św. Piotr (rybak) i św. 

Genowefa (pasterka). Topos Boga-demiurga jest zresztą głęboko zakorzeniony w tradycji 

europejskiej, sięga czasów Platona. Głównie za sprawą jego dialogu Timaios wyobrażenie 

Boga -  architekta i twórcy kosmosu zostało rozpowszechnione w kulturze średniowiecza, 

powracając później w rozmaitych odsłonach515.

Zarówno w przekazie biblijnym, jak w interdyscyplinarnym utworze Lenartowicza, 

praca ludzka ma stanowić kontynuację boskiego dzieła, przedłużenie aktu stworzenia516. 

Jednocześnie autor poucza o boskiej sprawiedliwości, która nagrodzi gorliwych i ufnych. 

Można się też tutaj dopatrzyć aluzji narodowowyzwoleńczej w duchu nauki papieża Piusa 

IX, nawołującego naród polski do wytrwałości i modlitwy w oczekiwaniu na 

oswobodzenie517. W Świętych robotnikach Lenartowicz także zdaje się mówić: żaden 

wysiłek nie pójdzie na marne, nie warto tracić wiary, wytrwałość zostanie nagrodzona. 

Dlatego umieścił w centrum płaskorzeźby przędącą Marię; nie tylko po to, aby 

przypomnieć o jej ubogim pochodzeniu, ale by ukazać ją  jako strażniczkę ludzkiego 

porządku. Nieuchronne zdaje się tu uniwersalne skojarzenie z nicią żywota, a z drugiej 

strony -  ze względu na centralne oraz nadrzędne umieszczenie postaci Marii, jak również z 

uwagi na przytoczoną notatkę Lenartowicza o przędzy niebieskiej -  nasuwa się nawiązanie

514 Por. podobną definicję pracy u Kremera: J. Kremer, Podróż do Włoch, t. III Mediolan, Pawia, 
Genua, Florencja, Wilno 1861, s. 364. Ten etos pracy miał swoje źródło w ówczesnym nauczaniu Kościoła 
katolickiego.

515 Zob. E.R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. i opr. A. Borowski, 
Kraków 2005, s. 576-577.

516 Por. Ks. M. Kiedzik, Ewangelia pracy -  biblijne podstawy etosu pracy, „Studia Bydgoskie” 2007 nr 
1, s. 139-140.

517 Lenartowicz po latach zweryfikował swój sąd o Piusie IX, gdy papież, sprzyjający dotąd sprawie 
polskiej, opowiedział się przeciw ruchom rewolucyjnym, narastającym wśród Polaków od 1861 roku. 
Zagrożenie Państwa Kościelnego, spowodowane działaniami wyzwoleńczymi we Włoszech, spowodowało, 
że papież jednoznacznie potępił podobne tendencje w Polsce. Lenartowicz wyraził swoje rozczarowanie 
takim obrotem sprawy w wierszu Wspomnienie, napisanym w 1862 roku (zob. T. Lenartowicz, Wybór 
poezyj dz. cyt., s. 214-228). Dzień po wybuchu powstania styczniowego został opublikowany list otwarty ks. 
Hieronima Kajsiewicza (założyciela Zakonu Zmartwychwstańców), potępiający działania spiskowe na rzecz 
niepodległości, przedstawiający również stanowisko papiestwa w tej sprawie.
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do ikonograficznego motywu opiekuńczego płaszcza Matki Boskiej, jakim okrywa ona 

tych, których chce chronić. Odniesienie to może mieć swoje źródło w wizerunkach Mater 

Misericordiae, z którymi Lenartowicz na pewno się stykał, takich jak rozpościerająca 

błękitny płaszcz Matka Boska Różańcowa Giorgia Vasariego we florenckim kościele Santa 

Maria Novella.

Sposób przedstawienia Matki Boskiej jako prządki ma swoje źródło w ikonografii 

wczesnochrześcijańskiej. W polskim malarstwie XIX-wiecznym pojawił się chociażby na 

obrazie Feliksa Cichockiego-Nałęcza, znajdującym się obecnie w Galerii Sztuki Polskiej 

XIX wieku w krakowskich Sukiennicach. Barbara Ciciora, autorka opisu dzieła 

zamieszczonego na stronie internetowej muzeum518, zwraca uwagę na istotny aspekt 

ideologiczny obrazu Cichockiego-Nałęcza, ciekawy w kontekście wizji artystycznej 

Lenartowicza. Badaczka zauważa mianowicie, że ukazanie wizerunku osoby boskiej 

wykonującej zwykłą pracę było charakterystyczne dla XIX-wiecznej religijności, głoszącej 

za Ernestem Renanem ludzki wymiar postaci Chrystusa i świętych. Lenartowicz znał 

pisma i przekłady Renana. Z pewnością cenił go jako badacza historii religii, jednak z 

krótkich wzmianek w korespondencji wynika, że autor Błogosławionej nie zgadzał się z 

„organicznym” pojmowaniem człowieka i narodu przez francuskiego myśliciela, a jego 

rozprawę o kościele chrześcijańskim uznał za bluźnierstwo519. Prezentowana przez 

Lenartowicza idea „uczłowieczenia” osób boskich nie miała nic wspólnego z 

pozbawianiem ich boskości, była bliższa ludowej religijności, potrzebującej przedstawień 

zbliżających Jezusa, jego matkę i świętych do zwykłych ludzi, pokazujących ich jako 

strażników zwyczajnego życia i orędowników pracy. Maria z kądzielą z płaskorzeźby 

Lenartowicza wykazuje pokrewieństwo z apokryficznymi przedstawieniami w sztuce 

wczesnochrześcijańskiej, mającymi źródło w Protoewangelii św. Jakuba, która mówi o 

Marii tkającej zasłonę dla Świątyni Jerozolimskiej w momencie przybycia Archanioła 

Gabriela z dobrą nowiną. W Rzymie z kolei z dużym prawdopodobieństwem widział fresk 

Mater Admirabilis w klasztorze Trinità dei Monti, namalowany w 1844 roku przez Paulinę 

Perdrau (il. 12) i otoczony kultem przez polskich emigrantów pielgrzymujących do matki

518 Przytaczam źródło internetowe, ponieważ obraz nie został wymieniony w przewodniku po
wystawie pt. Galeria Sztuki Polskiej X IX  wieku w Sukiennicach (wyd. Kraków 2010): B. Ciciora, Feliks 
Cichocki-Nałęcz: M atka Boska Prządka, http://www.imnk.pl/gallerybox.php?dir=SU314 [dostęp:
22.08.2018].

519 Zob. list do Zmorskiej z 23.02.1880 [w:] Listy Teofila Lenartowicza do Tekli Zmorskiej, dz. cyt., s.
266; list do Mickiewiczówny z 22.12.1890 [w:] Teofil Lenartowicz, Helena Mickiewiczówna.
Korespondencja, dz. cyt., s. 134.
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Makryny Mieczysławskiej520, która przebywała tam w początkowym okresie swojego 

pobytu w Rzymie521.

Motyw Matki Boskiej przędącej pojawił się jednak w twórczości literackiej 

Lenartowicza na długo przed stworzeniem płaskorzeźby, bo już w Zachwyceniu:

Matka Najświętsza dla ludzkiej nędzy 

Wyrabia płótno ze srebrnej przędzy;

I jużby wszystkie dzieci sieroty 

Miały koszulki z owej roboty,

Gdyby w jesieni pochmurnej, słotnej,

Nie psuł w powietrzu przędzy wiatr psotny 

Tych srebrnych nitek babiego lata,

Co się na naszych płotach oplata.522

Sfera ziemska znów została tu przemieszana z sakralną (nici przędzone przez 

Matkę Boską opadają na ziemię w charakterze babiego lata), po raz kolejny pojawia się 

także w domyśle wątek opiekuńczego płaszcza. Charakterystyczna jest w tym wierszu 

deklaracja niezachwianej wiary w opiekę Madonny, nawet w obliczu złej sytuacji 

społeczno-politycznej Polaków.

Podobny charakter nosi wiersz Święta praca. Kalendarz gospodarczy, napisany w 

1857 roku i dedykowany Kraszewskiemu. Lenartowicz rozwinął w tym poemacie ludowe 

przysłowia dotyczące zmieniających się pór roku, budując koncepcję zapracowanych 

świętych, odtwarzających w niebie ziemskie zajęcia i nadających przez tę pracę rytm 

rocznemu cyklowi ludzkiego życia. Warto zwrócić uwagę, że już w tym wczesnym wierszu 

Lenartowicz wykorzystuje motyw tkania nici żywota:

W niebie się przędza żywota przędzie,

Cokolwiek było co jeszcze będzie,

Każdy najmniejszy kłoseczek żyta,

Tam się zawiąże a tu rozkwita.

520 Zob. list Norwida do Lenartowicza z 23.01.1856: C.K. Norwid, Pisma wszystkie, t. VIII Listy 1839
1861, dz. cyt., s. 254.

521 Zob. A. Cedro, O „Legendzie ” Cypriana Norwida, „Studia Norwidiana”, 9-10, 1991-1992, s. 101
103, http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/sn/article/viewFile/3899/4000 [dostęp: 4.06.2018].

522 T. Lenartowicz, Zachwycenie i Błogosławiona, Poznań 1861, s. 2,
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=5266 [dostęp 03.08.2018].
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Na każdym plennym ziarnie pszenicy,

Widać obrazek Bogarodzicy,

Wszystko czém biedna ziemia się szczyci 

Z nieba się ciągnie srebrnemi nici.523

Co istotne, w Świętych robotnikach poeta powtarza obrazowy wątek połączenia 

nieba i ziemi delikatną nicią, determinującą porządek świata. Wyobrażenie to odpowiada 

ludowym wierzeniom w odwieczny ład natury, a jednocześnie potwierdza nakładanie się 

tradycji antycznej i chrześcijańskiej w kulturze ludowej, z której repertorium czerpał 

Lenartowicz. Poeta-rzeźbiarz przeniósł ową filozofię przyrody na grunt ogólny, zawierając 

w swoim interdyscyplinarnym dziele wizję harmonii idącej z góry i odradzającej się w 

pokornych i pracowitych. Harmonia ta uwidacznia się również, jak wspomniałam, w 

kompozycji płaskorzeźby. Cecha ta od razu zwróciła uwagę krytyki, tak samo jak prostota 

tematu. Jak pisze Agaton Giller w swojej relacji z wystawy światowej w Wiedniu, 

Lenartowicz z marmuru wykrzesuje lekkie postacie, które są jakby światem skamieniałych 

świętych, widzianych przez „Błogosławioną” dzieweczkę wśród obłoków524.

Powstaje pytanie, czy poemat miał być objaśnieniem reliefu, czy też jego 

uzupełnieniem. Płaskorzeźba góruje nad tekstem złożonością, jest nasycona symboliką i 

odniesieniami do różnych tradycji kulturowych. Utwór literacki niejako ukierunkowuje ich 

interpretację, formułuje myśl przewodnią dzieła plastycznego. Poemat i płaskorzeźba 

Święci robotnicy bez trudu mogą funkcjonować jako osobne utwory, jednak razem 

stanowią całość z pewnością bogatszą znaczeniowo i estetycznie.

Relief Święci robotnicy szybko znalazł nabywcę w osobie poznańskiego lekarza 

Władysława Świderskiego, który leczył Zofię Lenartowiczową podczas jej pobytu w 

Wielkopolsce525. Miedziany odlew płaskorzeźby znajduje się w zbiorach Muzeum 

Narodowego w Krakowie pod numerem identyfikacyjnym MNK II-rz-1575.

523 T. Lenartowicz, Święta praca, kalendarz gospodarski, z  opowiadań Błogosławionej. Wiersz 
ofiarowany J.I. Kraszewskiemu [Rękopis], Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, rkp. 4815 II.

524 A. Giller, Polska na Wystawie Powszechnej w Wiedniu 1873 r., dz. cyt., t. 2, s. 230.

525 Zob. L. Wilkowa, Wielkopolskie rzeźby Teofila Lenartowicza, dz. cyt., s. 140, a także: H. 
Biegeleisen, Żona poety, dz. cyt., s. 44.
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V.2 Prorok Samuel upominający lud Izraela (1869)

W 1870 roku na łamach „Kłosów” opublikowano drzeworyt płaskorzeźby Prorok 

Samuel upominający lud Izraela526 (il. 13). Lenartowicz donosił wówczas Kraszewskiemu 

w liście, że dziełem zainteresowało się lwowskie Towarzystwo Sztuk Pięknych527, jednak 

jak nadmieniłam wcześniej, z braku funduszy nie doszło wtedy do wykonania kopii dzieła 

i przesłania jej do Lwowa. Rzeźba długo pozostawała w rękach autora -  z korespondencji 

wiemy, że pod koniec lat siedemdziesiątych usiłował się jej pozbyć bez względu na 

korzyści finansowe; ostatecznie w 1879 roku została przez niego przekazana Marii 

Sobańskiej wraz z wierszem, wpisanym do jej sztambucha. Utwór nosi tytuł Cienie i został 

zacytowany przez Jana Pietrzyckiego w artykule, opublikowanym przez czasopismo 

„Świat” z okazji setnej rocznicy urodzin Lenartowicza:

Cienie, siostro, głębokież tam cienie 

I nie harfy to dźwięki Eolskiej -  

A więzienne narodu westchnienie 

Aniołowie podnoszą od Polski.

Pierzchliwemi żeglując wciąż pióry,

Których loty, jak wieszcza myśl, chyże -  

Co uderzą po niebie, to chmury,

Co uderzą po ziemi, to krzyże.

Co uderzą po wschodzie, pustynie,

Co uderzą o zachód, grób głuchy,

Co uderzą o północ, to w minie 

Syberyjskie odjękną im duchy.

Co uderzą po sercach, to błędno,

Co uderzą po myślach, to pusto,

Więc dzierzganą z błyskawic swych chustą

526 „Kłosy” 1870 nr 278, s. 257. Reprodukcję opublikował później również „Tygodnik Ilustrowany” 
1903 nr 4, s. 65.

527 Zob. list do Kraszewskiego z 21.11.1870 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz. 
cyt., s. 187.
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Otaczaj ą te lilie, co więdną 

I te ciche łzy skryte, co płyną 

I te pieśni wzgardzone, co giną...528

Wiersz ten wykazuje podobieństwo z biblijnym Psalmem 137 (136) Super flumina  

Babylonis. Objawia się ono już w pierwszej strofie, gdzie jest mowa o harfie eolskiej, 

będącej aluzją do porozwieszanych na drzewach niepotrzebnych instrumentów z 

psalmu529; warto zaznaczyć, że harfa eolska to skądinąd popularny wśród romantyków 

instrument ustawiany na wolnym powietrzu, z którego dźwięk wydobywany jest przez 

wiatr530. Nawiązanie można zatem odczytać w sposób dosłowny: zniewolony naród nie 

chce śpiewać pod uciskiem tyrana, ale struny odwieszonych przez Izraelitów harf czy 

lutni531 mogą wydać dźwięk na skutek powiewu, w ten sposób pieśni są chronione przed 

całkowitym zamilknięciem. Podobnie jak pieśni zniewolonych Polaków: pieczę nad nimi 

sprawują aniołowie, przekazując światu wieść o cierpieniu narodu. W ostatniej strofie 

powtarza się motyw płaszcza ochronnego ze Świętych robotników, tym razem utkanego z 

błyskawic, odwiecznych atrybutów boskich, siejących grozę i zemstę, ale i 

symbolizujących moce nadprzyrodzone. Owa anielska protekcja dotyczy zarówno łez 

wylewanych przez zniewolonych (to również czytelna aluzja do pierwszych wersów 

Psalmu 137), jak ich milknących pieśni. Znów (jak w Świętych robotnikach) w charakterze 

symbolu pojawia się tutaj kwiat lilii, tym razem więdnący -  niczym odniesienie do ginącej 

niewinności albo alegoria umierających w walce. Wyjątkowo nie znamionują one 

wszechobecności Matki Boskiej. To aniołowie strzegą zniewolonych Polaków i 

syberyjskich zesłańców w obliczu braku pomocy z którejkolwiek strony świata.

Kasandryczny nieomal wydźwięk utworu może się wiązać z osobistą sytuacją 

Lenartowicza jako twórcy -  koniec lat siedemdziesiątych to dla niego czas kryzysu, jego

528 J. Pietrzycki, Pamiątki po  Lenartowiczu we Florencji. W stulecie urodzin, „Świat” 1922 nr 9, s. 1-2,
https://polona.pl/item/swiat-pismo-tygodniowe-ilustrowane-r17-nr-9-4-marca-
1922,MTA1MzIwNDc/2/#info:metadata [dostęp: 03.08.2018].

529 Ps 137, 2.

530 Zob. Encyklopedia muzyki, red. A. Chodkowski, Warszawa 1995, s. 234.

531 W zależności od przekładu: zob. ks. W. Chrostowski, „Nad rzekami Babilonu” (Ps 137,1). Polskie
reminiscencje pieśni żydowskich wygnańców w początkach „zamordowanego Królestwa” (1795-1831) [w:] 
Biblia kodem kulturowym Europy, red. S. Szymik, Lublin 2013, s. 113-135. Autor celnie podsumowuje 
przyczyny popularności Psalmu wśród romantyków po powstaniu listopadowym, wskazując na chętnie 
przywoływaną analogię między ludem polskim a narodem wybranym. Lenartowicz również jest autorem 
przekładu Psalmu 137 (wiersz funkcjonuje pod oryginalnym tytułem łacińskim), opartym w dużej mierze na 
tłumaczeniu Jana Kochanowskiego.
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utwory literackie coraz rzadziej pojawiały się wówczas w polskiej prasie, dzieła 

rzeźbiarskie nie były przyjmowane na wystawy, nie utrzymywał też kontaktu z wieloma 

rodakami; do Kraszewskiego pisał wręcz: jestem niepotrzebny532 Jednocześnie pogłębiało 

się przekonanie poety o upadku polskiej sztuki i o kryzysie patriotyzmu, które w 

omawianym wierszu znalazło wyraz w dwuwersie co uderzą po  sercach, to pusto/co 

uderzą po  myślach, to błędno. Osłabienie ducha narodowego wiązał między innymi (jak 

wielu) z klęską powstania styczniowego oraz z umacniającą się pozycją stańczyków. Nie 

bez przyczyny to akurat „Ruch Literacki” (współredagowany przez Agatona Gillera, 

działacza niepodległościowego, wydalonego w 1878 roku z Galicji za sprawą stańczyków) 

opublikował w 1877 roku fragmenty dramatu Piekielni, w którym Lenartowicz 

sformułował gorzką wizję zmierzchu patriotycznych ideałów w sztuce polskiej533.

Poczucie alienacji i kryzys nadziei narodowowyzwoleńczych tłumaczą przesłanie 

Proroka Samuela. Na trop interpretacyjny naprowadzają alternatywne tytuły pracy: Samuel 

przeklinający bałwochwalczych Żydów, Złoty cielec. Lenartowicz przedstawił na 

płaskorzeźbie przemowę Samuela do Izraelitów, opisaną w I Księdze Samuela534. Prorok 

poucza tam lud o konieczności poniechania wyznawania innych królów poza Jahwe, 

niczym Mojżesz w przypowieści o złotym cielcu z Księgi Wyjścia. W przełożeniu na 

sprawę polską można to zinterpretować jako wezwanie do wierności chrześcijańskim 

ideałom i do służby jednej ojczyźnie, bez kolaboracji z zaborcami:

Gdy spostrzegliście, że Nachasz, król Ammonitów, nadciąga przeciw wam, powiedzieliście mi: 

"Nie! Król będzie nad nami panował!" Tymczasem Pan, wasz Bóg, jest królem waszym. Teraz 

więc oto jest król, którego wybraliście, ten, o którego prosiliście. Oto Pan ustanowił nad wami 

króla. Jeśli będziecie się bali Pana, służyli Mu i słuchali Jego głosu, nie sprzeciwiali się nakazom 

Pana, jeśli będziecie tak wy, jak i wasz król, który nad wami panuje, szli za Panem, Bogiem 

waszym [wtedy Pan będzie z wami]. Ale jeżeli nie będziecie słuchać głosu Pana i sprzeciwiać się 

będziecie Jego nakazom, ręka Pana będzie przeciw wam, podobnie jak była przeciw waszym 

przodkom.535

532 Zob. list do Kraszewskiego z 12.11.1879 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz. 
cyt., s. 348.

533 T. Lenartowicz, Piekielni [fragmenty], „Ruch Literacki” 1877, nr 3, s. 36-37; nr 4, s. 52-54; nr 5, s.
68-69. Warto nadmienić, że fragment tego poematu został przetłumaczony przez Angela de Gubernatis, który
osobiście odczytał go Lenartowiczowi podczas spotkania, w którym uczestniczył również Lew Tołstoj. Zob.. 
B. Biliński, Włoski Lenartowicz, dz. cyt., s. 59.

534 1 Sm 12:1-25.

535 1 Sm 12:12-15.

137



Z lewej strony widać Saula, wyniesionego przez lud i wybranego na króla, który 

wychodzi naprzeciw króla Amalekitów Agaga. Wbrew woli Bożej, nakazującej przywódcy 

narodu wybranego wymordować Amalekitów jako tych, którzy zaatakowali Izraelitów w 

ich podróży z Egiptu do Ziemi Obiecanej, Saul oszczędził Agaga i najcenniejsze zwierzęta 

(reprezentowane na reliefie przez byka - „złotego cielca”, stojącego na cokole i mającego 

za chwilę spłonąć w ofierze), w oczach Samuela okazując nie tylko nieposłuszeństwo, ale i 

słabość536. Amalekici symbolizują w tej opowieści wrogów narodu wybranego, do którego 

często romantycy -  wśród nich Lenartowicz -  przyrównywali naród polski. Właściwy sens 

przedstawienia na reliefie wydaje się zatem jasny: nie ma innej drogi do wyzwolenia niż 

zdecydowany i bezkompromisowy sprzeciw wobec zaborców.

Oba utwory: rzeźbiarski i literacki, choć prezentują odmienne treści, zachowują 

podobny przekaz -  wołanie do rodaków o otwarcie oczu, przypomnienie ideałów 

moralnych, obudzenie uczuć patriotycznych i wzniecenie woli walki. Uderzające, że po 

dziesięciu latach od stworzenia płaskorzeźby Lenartowicz nie zmienił zdania o polskim 

społeczeństwie: wciąż uważał, że brak w nim serca, ducha i myśli. Jego postawa z końca 

lat sześćdziesiątych zasadniczo się jednak różni od tej, jaką prezentował dekadę później -  

w pracach z 1868 i 1869 roku zawarł więcej nadziei. Warto nadmienić, że na przełomie lat 

1867/1868 Lenartowicz wyrzeźbił pierwsze dzieło oparte na Starym Testamencie, Powrót 

ludu Bożego do Ziemi Obiecanej531. Jego przesłanie jest czytelne i bez pogłębionej analizy 

dzieła, warto jednak zwrócić uwagę na jeden szczegół: na reliefie pojawia się sylwetka 

harfiarza, o której Zofia Lenartowiczowa pisze do Kraszewskiego, że je s t to obraz tułacza 

o powrocie do ojczyzny na wygnaniu śpiewającego, podkreślając, że Lenartowicz 

sportretował w tej postaci siebie538. Motyw niemilknącej harfy wygnanego poety nie 

opuszczał zatem autora Album włoskiego przez wszystkie okresy twórczości 

emigracyjnej...

Prorok Samuel spotkał się z dużym uznaniem zarówno w kręgach włoskich, j ak i 

polskich. Anonimowy autor artykułu w „Kłosach” cytuje krytyka z florenckiej „La 

Nazione”, który opisuje płaskorzeźbę, wystawioną w 1869 roku w Akademii Sztuk 

Pięknych we Florencji:

536 1 Sm 15.

537 A. Melbechowska-Luty, Lenartowicz Teofil Aleksander, dz. cyt., s. 29.

538 List Z. Lenartowiczowej do J.I. Kraszewskiego, pisany między 27 stycznia a 16 lutego 1868 roku,
dz. cyt.
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składa się [ona] z mnóstwa figur i przedstawia piękne linie kompozycji; masy światłocienia dobrze 

rozporządzone i szczęśliwie uharmonizowane na wszystkich planach. Lenartowicz, literat i 

znakomity poeta polski, talentem swoim rzeźbiarskim objawia zamiłowanie do starych tradycji 

sztuki, obrawszy sobie za wzór dzieła florenckiej szkoły artystów XV i XVI wieku, dokłada pracy, 

by w ich ślady idąc, odtworzyć w płaskorzeźbie i wypukłorzeźbie obrazy w rodzaju 

pozostawionych przez Benozza i Ghibertiego w Toskanii, a mianowicie we Florencji, tej kolebce 

odrodzenia sztuki w Europie539.

Po entuzjastycznym przyjęciu we Florencji, relief został jeszcze w tym samym roku 

wystawiony na I Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Monachium540. Mimo 

pozytywnych recenzji, jak wspomniałam, Lenartowicz nie mógł znaleźć kupca na to 

dzieło, toteż podarował je Marii Sobańskiej. Później płaskorzeźba przez jakiś czas 

znajdowała się w Akademii Sztuk Pięknych we Florencji, gdzie wystawiono ją  jako 

nagrodę w loterii (po którą jednak zwycięzca się nie zgłosił)541, a następnie stała się 

własnością Muzeum w Rapperswilu542. Dziś praca jest uznana za zaginioną.

V.3 Głowa św. Jana Chrzciciela na misie Herodiady (1869-1873)

Głowa św. Jana Chrzciciela na misie Herodiady (il. 14) , otoczona płaskorzeźbami 

przedstawiającymi mordujących Boga w ludzkości, jak się wyraził Lenartowicz, i 

opatrzona napisem Ut veniat super vos omnis sanguis iustus, co znaczy Aby przyszła na 

was wszystka krew sprawiedliwa543, to jedno z najważniejszych i najcenniejszych pod 

względem artystycznym dzieł rzeźbiarskich Lenartowicza. Pracę tę znamy z drzeworytu 

wykonanego przez samego autora, jego reprodukcję zamieścił „Tygodnik Ilustrowany” w 

1903 roku544.

W 1873 roku odlew galwaniczny płaskorzeźby został zaprezentowany na Wystawie 

Powszechnej w Wiedniu, gdzie wraz z Drzwiami do grobowca Zofii Cieszkowskiej

539 [Anonim] Prorok Samuel. Płaskorzeźba Teofila Lenartowicza, „Kłosy” 1870 nr 148, s. 214, za: 
Posągi i ludzie..., dz. cyt., t.1 cz. 2, s. 12

540 Zob. A. Król, Teofil Lenartowicz -  rzeźbiarz, dz. cyt., s. 49.

541 C. Godebski, Listy o sztuce, dz. cyt., s. 81-82.

542 Zob. J. Pietrzycki, dz. cyt..

543 Mt 25:35.

544 „Tygodnik Ilustrowany” 1903 nr 4, s. 74.
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otrzymał złoty medal zasługi545 (il. 15). Warto zaznaczyć, że oba dzieła zostały 

umieszczone w sali włoskiej, co stanowiło nie lada wyróżnienie, a prezes komisji włoskiej 

ks. Giberto Borromeo Arese, przyznając nagrodę, w następujący sposób podsumował 

działalność artystyczną Lenartowicza: Jest to chlubą Włoch, że posiadają u siebie tak 

rzadki talent z wieńcem laurowym poezyi złączony546.

Niewiele brakowało, a Głowa nie zostałaby zaprezentowana szerszej publiczności, 

gdyż Lenartowicz nie miał środków na wykonanie odlewu. I tym razem Lenartowiczowi 

przyszedł z pomocą Kraszewski, organizując w 1871 roku zbiórkę funduszy na łamach 

„Dziennika Poznańskiego”547. Zebrana suma 73 talarów w połączeniu z indywidualną 

darowizną księdza Jana Respądka, przyjaciela Kraszewskiego, dały kwotę pozwalającą na 

odlanie Głowy św. Jana metodą galwanoplastyczną i przekazanie jej do Wiednia.

Jak podaje Biegeleisen, Lenartowicz dołączył do płaskorzeźby wiersz, mający 

stanowić objaśnienie idei dzieła, wyraźnie odnoszącej się do sprawy polskiej:

Na gmachu świata oto już się rysy 

kładą i głuchy grzmot spod ziemi bije;

Oto przelana krew niewinna żyje 

I na ten ciągnie świat w postaci burzy,

I pęknie błękit i krew się wyleje,

Buchnie i cała w słońcu się zaburzy.548

Wyobrażenie niewinnie przelanej krwi nawiązuje oczywiście do biblijnej historii 

stracenia Jana Chrzciciela podczas przyjęcia urodzinowego Heroda Antypasa na prośbę 

jego pasierbicy Salome, podżeganej do tego przez jej matkę a żonę Antypasa, 

Herodiadę549. Kaprys ten był w rzeczywistości aktem zemsty za potępienie przez św. Jana 

jej małżeństwa z Herodem, niezgodnego z prawem żydowskim, gdyż Antypas był bratem 

pierwszego męża Herodiady, Heroda Agryppy I. Według opowieści Salome oczarowała

545 Zob. „Biblioteka Warszawska” 1874, t. IV, s. 366-367.

546 I. Matuszewski, Z życia i działalności artystycznej T. Lenartowicza, „Tygodnik Ilustrowany” 1903,
nr 4, s. 67.

547 Zob. List Kraszewskiego z 12.01.872 r. [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz.
cyt., s. 227. Lenartowicz czuł się upokorzony tą zbiórką, jak wykazuje dalsza część jego korespondencji z 
przyjacielem.

548 Cyt. za: H. Biegeleisen, Lirnik mazowiecki. Jego życie i dzieła w świetle nieznanej korespondencji 
poety, dz. cyt., s. 149. Jest to fragment dłuższego utworu, pozostała część zaginęła.

549 Mk 6:22-28.
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Heroda tańcem, w następstwie czego ten obiecał spełnić każde jej życzenie; na polecenie 

matki dziewczyna zażądała głowy Jana Chrzciciela, który natychmiast został ścięty, a jego 

głowę przyniesiono Salome na misie, co stało się później chętnie wykorzystywanym 

motywem literackim, malarskim i rzeźbiarskim, szczególnie popularnym w XIX wieku550. 

Nieodłączną bohaterką powstających wówczas utworów artystycznych była właśnie córka 

Herodiady -  symbol niszczycielskiego erotyzmu -  tańcząca bądź trzymająca misę z głową 

świętego. Z taką interpretacją spotykamy się w całej Europie od renesansu (Albrecht 

Dürer) przez barok (Caravaggio) po liczne przedstawienia symbolistyczne i akademickie. 

Do tych ostatnich należy zaliczyć także prace artystów XIX-wiecznych, ze współczesnych 

Lenartowiczowi -  słynną rzeźbę Walerego Gadomskiego, znajdującą się w Krakowie w 

Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach. Legendarna kusicielka występuje tu w 

kostiumie egzotycznym, co jest charakterystyczne dla przedstawień akademickich -  jak 

spostrzega Agata Małodobry, autorka opisu rzeźby Gadomskiego w katalogu internetowym 

Muzeum Narodowego w Krakowie, fascynacja okrucieństwem obleczonym we wschodni 

bądź antyczny kostium, typowa dla malarzy z kręgu paryskiej akademii, była obecna także 

w twórczości rzeźbiarskiej551.

Niezależnie od epoki czy od nurtów, z jakich wywodzą się poszczególne dzieła, ich 

główny zamysł przeważnie opiera się na zetknięciu uwodzicielskiego piękna Salome z 

okrucieństwem jej czynu. Lenartowicz uczynił tematem przedstawienia samą głowę na 

misie, niczym twórcy XVIII-wiecznych ikon prawosławnych (niektórzy z nich wybierali 

trzecie rozwiązanie w duchu średniowiecznych przedstawień świętych z atrybutami, 

malując św. Jana Chrzciciela trzymającego misę z odciętą głową). Szczegółowy opis 

Głowy św. Jana przedłożył Tadeusz Jerzy Stecki w artykule do „Tygodnika 

Ilustrowanego” :

Głowa ta, którą autor nazwał Caput iustum, leży na półmisku wielkości blisko metra, pokrytym 

płaskorzeźbami odpowiadającymi słowom Ewangelii św. Mateusza w rozdz. XXIII, 35, 

wypisanym na wstędze opasującej czoło męża Bożego: Ut veniat super vos omnis sanguis iustus; 

Aby przyszła na was wszystka krew sprawiedliwa, która rozlana jest na ziemi ode krwie Abla 

sprawiedliwego aż do krwie Zacharyasza, syna Bachariaszowego, któregoście zabili między 

kościołem a ołtarzem. Autor, w pojęciu że Chrystus mówił do wszystkich wieków i wszystkich

550 Por. A. Melbechowska-Luty, Głowa Jana Chrzciciela na misie Herodiady, dz. cyt., s. 426.

551 A. Małodobry, Walery Gadomski (1833-1911) [w:] Galeria Sztuki Polskiej X IX  wieku w 
Sukiennicach, red. B. Ciciora, A. Krypczyk, Kraków 2010, s. 319.
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ludów, wokoło głowy sprawiedliwego wyrzeźbił nie tylko Abla, Jana i Szczepana, zabijanych przez 

lud izraelski, ale i męczenników chrześcijańskich na Colosseum w Rzymie, upadających pod 

plagami u barbarzyńców, i śmierć Sokratesa, którego z wielu teologów nazywa zapowiedzią 

przyjścia Zbawiciela, i męczeństwo najwyższego poety chrześcijańskiego, św. Jana Ewangelisty, 

rzucanego w olej wrzący na wsypie Patmos -  i w taki sposób złożył jedno koło z czterech 

osobnych pól się składające, z czterech narodowości: hebrajskiej, greckiej, łacińskiej i huńskiej 

(mongolskiej), a każda z tych narodowości oddzielona jest jedna od drugiej figurami czterech 

grzechów głównych, spoza których trzy ostatnie wystają. Pod głową męczennika formuje się 

jakoby krzyż z grzechów ludzkich [...]552

W płaskorzeźbie autora Album włoskiego głowa św. Jana jest przede wszystkim 

symbolem niewinnie przelanej krwi, która musi zostać pomszczona: tak jak w dramacie 

Oscara Wilde'a Salome ostatecznie zostaje uśmiercona przez Heroda, tak i dla każdego 

dręczyciela niewinnych nadejdzie czas kary. Charakterystyczne, że Lenartowicz nadał 

wizerunkowi św. Jana rysy Juliana Ordona, bohatera poematu Mickiewicza553, wskazując 

tym samym na wyraźnie patriotyczny charakter dzieła, możliwy do odczytania jedynie 

zarówno przez odbiorcę polskiego, jak włoskiego: Ordon walczył w wojnie o 

niepodległość Włoch, po czym osiadł we Florencji554, gdzie odebrał sobie życie w 1887 

roku555. Jego twarz i zasługi były zatem znane w obu krajach.

Mottem płaskorzeźby Lenartowicza jest łaciński napis, umieszczony przez niego na 

wstędze opasującej głowę świętego -  co znów przywodzi na myśl sztukę ikony. Treść 

napisu pochodzi, jak zauważył Stecki, z Ewangelii św. Mateusza: Ut veniat super vos

omnis sanguis iustus (Tak spadnie na was wszystka krew niewinna)556. Należy też zwrócić 

uwagę na wykorzystanie misy jako pola do przedstawienia zespołu płaskorzeźb

552 T.J. Stecki, Twórczość rzeźbiarska Teofila Lenartowicza, „Tygodnik Ilustrowany” 1871, nr 169, s. 
146.

553 Por. A. Melbechowska-Luty, P. Szubert, Wprowadzenie. O rzeźbiarstwie i krytyce w Polsce, 1815
1889 [w:] Posągi i ludzie..., dz. cyt., t. I cz. I, s. 64; A. Melbechowska-Luty, Głowa Jana Chrzciciela na 
misie Herodiady, dz. cyt., s. 424.

554 Zob. przyp. 15 do listu do Kraszewskiego z 30.11.1870 [w:] Korespondencja, J.I. Kraszewski, T.
Lenartowicz, dz. cyt., s. 192.

555 Por. D. Siwicka, Reduta Ordona [w:] J.M. Rymkiewicz, D. Siwicka, A. Witkowska, M. Zielińska,
Mickiewicz -  encyklopedia, Warszawa 2010, s. 456-457. Zob. też list Lenartowicza do Zmorskiej z 
19.05.1887 r. [w:] Listy Teofila Lenartowicza do Tekli Zmorskiej, dz. cyt., s. 310-311. Lenartowicz przyjaźnił 
się z Ordonem, napisał o nim pośmiertny poemat pt. Ordon, opublikowany w 11 numerze lwowskiej „Gazety 
Narodowej” z 15.05.1887 r. (s. 2-3), https://polona.pl/item/gazeta-narodowa-r-26-nr-111-15 -maj a- 
1887,MjY3ODk2NzY/1 /#info:metadata [dostęp: 5.01.2019].

556 Mt 23:35.
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wyobrażających mordujących Boga w ludzkości557 Heroda, Nerona i Tamerlana, najazd 

Hunów, sceny męczeństwa proroków, śmierć Sokratesa, chrześcijan w Koloseum558. 

Można więc mówić o „kolistym” pojmowaniu czasu w dziele Lenartowicza, 

charakterystycznym również dla ikon i mającym oryginalnie symbolizować trwanie i 

wieczność559. W przypadku płaskorzeźby Lenartowicza wydaje się, że chodzi raczej o 

zaakcentowanie nieuchronnej powtarzalności zjawisk historycznych, najsilniej objawia się 

tutaj wzmiankowana wcześniej chęć przedstawienia przez poetę „łańcucha dziejów”; 

ogólny wydźwięk dzieła staje się przez to nieco pesymistyczny, być może właśnie z tego 

powodu poeta zdecydował się dodać do niego komentarz literacki, którego przekaz jest 

czytelny: wszyscy krzywdziciele w historii ludzkości ponieśli i poniosą należytą karę. 

Fragment mówiący o przelanej krwi niewinnej, która żyje, to czytelna aluzja do dogmatu 

przeistoczenia w teologii chrześcijańskiej, mającego świadczyć o sakramentalnej 

obecności Chrystusa w postaciach eucharystycznych. Skojarzenie to naprowadza na 

mesjanistyczny kontekst Głowy św. Jana. Warto nadmienić, że jeden ze świętych 

przedstawionych na obramowaniu misy to Jan Ewangelista, autor Apokalipsy, który w 

czasie wygnania na Patmos doznał objawienia i zobaczył Boga560, otrzymawszy 

równocześnie misję opisania tego zdarzenia oraz przekazania Kościołowi wyroków 

Najwyższego. W świętym Janie można zatem zobaczyć apostoła Boskiej sprawiedliwości, 

wieszcza objawiającego prawdy nadprzyrodzone, którego nie złamały tortury ani 

wypędzenie.

O tym, jak głęboko Lenartowicz wierzył w siłę przekazu swojego dzieła, świadczy 

chociażby fragment jednego z jego listów do Kraszewskiego, gdzie poeta ze wzruszeniem 

opowiada o tym, jak jego niewidomy sąsiad przez sam dotyk odgadł zamysł rzeźby561.

557 List Lenartowicza do Kraszewskiego z 21.11.1870 r. [w:] Korespondencja, J.I. Kraszewski, T. 
Lenartowicz,dz. cyt., s. 186.

558 Po raz kolejny -  jak w Świętych robotnikach -  mamy w tym dziele do czynienia z przeplataniem 
tradycji antycznej i chrześcijańskiej. Por. A. Melbechowska-Luty, P. Szubert, Wprowadzenie... [w:] Posągi i 
ludzie..., dz. cyt., t. I cz. I, s. 64.

559 Zob. M. Ludera, Problem „tradycji malarstwa ikonowego” w późnych ikonach na ziemiach ruskich
Rzeczpospolitej. W poszukiwaniu nowych perspektyw badawczych, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa 
Doktorantów UJ: Nauki Humanistyczne” nr 6 (1/2013), s. 51
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/25376/ludera problem tradycji malarstwa ikonowego.pdf? 
sequence=1 &isAllowed=y [dostęp: 22.08.2018].

560 Ap 1:9-19. Warto nadmienić, że św. Jan Ewangelista jako jedyny z apostołów nie poniósł śmierci 
męczeńskiej. Lenartowicz wyraźnie interpretuje jego wypędzenie jako rodzaj najwyższego udręczenia.

561 Zob. list do Kraszewskiego z 28.12.1870 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz. 
cyt., s. 194.
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Oczywiście ani na wystawie wiedeńskiej, ani później w Warszawie nikt nie miał 

możliwości dotykowego zapoznania się z Głową św. Jana, toteż twórca zatroszczył się o 

wyeksponowanie jej walorów za pomocą światła, które powinno padać z góry, w rzeźbie 

bowiem, która nie ma kolorów, cienie zastępują kolory562

Dzieje św. Jana Chrzciciela fascynowały Lenartowicza jeszcze na długo przed 

powstaniem płaskorzeźby. Świadczy o tym przywoływana już nieukończona książka Żywot 

św. Jana Chrzciciela, której fragmenty publikowało w 1862 roku lwowskie czasopismo 

„Dzwonek” wraz z wierszem Przedmowa do książki, w której je st żywot św. Jana 

Chrzciciela spisany563. Utwór ten skupia się nie tyle na męczeństwie, ile na pokorze św. 

Jana, posłusznie przyjmującego wszelkie wyroki boskie. Lenartowicz skoncentrował się na 

pochwale bezinteresownej postawy świętego, inaczej niż w płaskorzeźbie, która 

koncentruje się na motywach zbrodni i zemsty, których kulminację stanowi śmierć św. 

Jana. Przesłanie wiersza bliższe jest zatem, jak wspomniałam, Świętym robotnikom, 

stanowiąc nie tyle przestrogę, co apoteozę czystej pobożności i rezygnacji z przywiązania 

do tego, co ziemskie:

Chwal Boga sercem i czystemi słowy;

I bądź na wszystko co Bóg da gotowy.

Tak byś odchodząc swoich bez powrotu,

Nie pożałował ziemi ni namiotu.

Bo trudno temu przebyć raj skie wrota,

Kto w pajęczynę ziemską się obmota.564

Biorąc pod uwagę czas powstania poematu, bliższy dacie ukończenia Świętych 

robotników niż Głowy św. Jana, można wnioskować, że myśl Lenartowicza o przyszłości 

narodu polskiego ewoluowała od gloryfikacji czystości i prostoty (będącej kontynuacją 

zapatrywań z czasów Lirenki) do wyniesienia cierpienia i proklamacji zemsty za krzywdy. 

Oryginał Głowy św. Jana przez jakiś czas znajdował się w posiadaniu rodziny

562 Cyt. Za: H. Biegeleisen, Lirnik mazowiecki..., dz. cyt., s. 148. Nie udało się ustalić oryginalnego 
źródła cytatu. Zob. także list do Kraszewskiego z 14 [i 18].01.1873 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. 
Lenartowicz, dz. cyt., s 245.

563 T. Lenartowicz, Przedmowa do książki, w której je s t żywot św. Jana Chrzciciela spisany, „Dzwonek. 
Pismo dla ludu” 1862, t. VI nr 2, s. 20-23; tenże, Żywot Jana Chrzciciela [fragmenty], „Dzwonek. Pismo dla 
ludu” 1862, t. VI nr 2, s. 23-29 oraz nr 8, s. 117-127, 
https://ibc.bi.ui.edu.pl/dlibra/publication/346360/edition/330735/content?ref=desc [dostęp: 11.08.2018].

564 T. Lenartowicz, Przedmowa do książki, w której je s t żywot św. Jana Chrzciciela spisany, 
„Dzwonek. Pismo dla ludu”, dz. cyt., s. 22-23.
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Capellich w Sienie. Odlew galwanoplastyczny, posłany do Wiednia na Wystawę 

Powszechną w 1873 roku, w roku następnym został wystawiony na sprzedaż przez 

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, a sześć lat później pokazywany był 

jeszcze przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie.565 Według Anny Król 

płaskorzeźba została ostatecznie zakupiona przez Henrykę z Dzieduszyckich Capelli566. 

Następnie Głowa św. Jana przez jakiś czas znajdowała się w prywatnych zbiorach rodziny 

Barbackich we Florencji567, później została odnaleziona w Niegoszowicach k. Krakowa u 

rodziny Nałęcz-Rostworowskich568. Wszystkie wersje płaskorzeźby (gipsowy oryginał i 

trzy odlewy brązowe) są obecnie uznane za zaginione.

V.4 Drzwi -  pomnik nagrobny Zofii Cieszkowskiej (1870-1873)

Relief na pomnik nagrobny Zofii z Kickich Cieszkowskiej został zamówiony przez 

jej syna Augusta Cieszkowskiego w 1870 roku569. Miał wyobrażać „drzwi śmierci” i 

zwieńczyć grobowiec znajdujący się we florenckim kościele Santa Croce570 -  tym samym, 

który mieści dzieła Giotta, Donatella, Bartoliniego571, a jednocześnie jest miejscem 

spoczynku najbardziej zasłużonych florentyńczyków, w tym Michała Anioła i Niccola 

Machiavellego. Aby dostąpić zaszczytu umieszczenia w Santa Croce, rzeźba Lenartowicza 

musiała uzyskać aprobatę tamtejszej komisji artystycznej, stawiającej przed twórcami 

wysokie wymagania572. Poeta-rzeźbiarz, przyjmując zlecenie przyjaciela, nie mógł zatem 

mieć pewności, że jego dzieło zostanie postawione we florenckim Panteonie.

Mimo to Lenartowicz podjął się wykonania rzeźby. Silną motywacją 

nieoczekiwanie stała się dla niego śmierć żony Zofii z Szymanowskich, która zmarła dwa 

miesiące po przyjęciu przez męża zlecenia. Pogrążony w żalu poeta sam podkreślał, że

565 Por. A. Melbechowska-Luty, Głowa św. Jana Chrzciciela..., dz. cyt., s. 425.

566 Zob. A. Król, Teofil Lenartowicz -  rzeźbiarz, dz. cyt., s. 56.

567 Zob. J. Pietrzycki, Pamiątki po Lenartowiczu we Florencji. W stulecie śmierci, „Świat” 1922 nr 9,
dz. cyt., s. 2.

568 L. Krzemieniecki, Reliefowe odczyty w poezji Lenartowicza..., dz. cyt., s. 83. Badacz dodaje, że
obok rzeźby znaleziono dokument świadczący o jej zakupie jeszcze za życia Lenartowicza za sumę 5000 
rubli.

569 Zob. list do Kraszewskiego z 19.06.1870 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz.
cyt., s. 167-1(58.

570 Zob. J. Białostocki, "Drzwi śmierci"..., dz. cyt., s. 15.

571 Wykonany przez niego nagrobek Izabeli Czartoryskiej znajduje się obok grobowca Zofii 
Cieszkowskiej.

572 Zob. L. Wilkowa, Wielkopolskie rzeźby Teofila Lenartowicza, dz. cyt., s. 141.
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pocieszenie znajdował jedynie w pracy573. Już 21 listopada 1870 roku donosił 

Kraszewskiemu, że skończył projekt reliefu i odlał go w gipsie.574 W tym samym liście 

wspomniał, że prawdopodobnie Drzwi do nagrobka Zofii Cieszkowskiej nie przyniosą mu 

należytego zarobku, ponieważ proponowane wynagrodzenie zaledwie pokryje koszty 

materiału i odlewu575. Przewidywania te potwierdziły się kilka miesięcy później, gdy 

Lenartowicz ponownie pisał do przyjaciela:

Robota dla p. Cieszkowskiego nic mi nie przyniosła; przeznaczył 3000 fr. na pomnik, składający 

się z partii architektonicznej, biustu z kararyjskiego marmuru i drzwi brązowych. Rzeźbiarze 

florenccy za sam biust położyli cenę 3000 fr. Ja nad tym pracowałem 5 miesięcy i jeszcze 

pracować muszę jakieś 20 dni, ażeby mi dał co za to, wątpię. Przeznaczył tyle, więc nie ma co 

gadać, będę miał honor być pomieszczonym w Santa Croce, ot, to tyle.576

August Cieszkowski jednak przekazał artyście pieniądze na pomnik już trzy 

miesiące później i Lenartowicz przystąpił do jego przygotowywania, sprawując pieczę nad 

realizacją całego przedsięwzięcia. Zlecił wykonanie części architektonicznej polskiemu 

inżynierowi przebywającemu we Florencji, jednak ten pobrał zaliczkę w wysokości 400 

franków i uciekł nie wywiązawszy się z umowy. Autor Głowy św. Jana nie zamierzał 

przyznać się Cieszkowskiemu do niefortunnego ulokowania jego funduszy, aby nie stracić 

jego zaufania577, toteż nie prosił go o finansowe pokrycie straty. Nie było to jedyne ryzyko 

finansowe, na jakie się decydował. Gdyby komisja artystyczna w Santa Croce odrzuciła 

jego projekt, prawdopodobnie nie otrzymałby wynagrodzenia od zleceniodawcy578 .

Ostatecznie wykonano dwa brązowe modele Drzwi we florenckiej odlewni 

Giuseppe Pellasa, jeden w 1872, drugi w 1873 roku. Powodem realizacji drugiej kopii było 

zaginięcie pierwszego odlewu Drzwi w drodze na Wystawę Powszechną w Wiedniu579. 

Zawieruszona przesyłka została odnaleziona i według Anny Król to właśnie pierwszą 

kopię dzieła wystawiono w Wiedniu, a później zamontowano w grobowcu Zofii

573 Zob. list do Kraszewskiego z 21.11.1870 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz.
cyt., s. 186.

574 Tamże, s. 185-186.

575 Tamże, s. 186.

576 List do Kraszewskiego z 11.06.1871 [w:] tamże, s. 206.

577 Zob. list do Kraszewskiego z 15.02.1872 [w:] tamże, s. 231.

578 List do Kraszewskiego z 21.09.1871 [w:] tamże, s. 212.

579 Tamże, s. 253-254 (list do Kraszewskiego z 6.06.1873).
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Cieszkowskiej580. Inaczej podaje Melbechowska-Luty w Słowniku artystów polskich i 

obcych w Polsce działających581, twierdząc, że to drugi odlew z 1873 roku znalazł się 

najpierw w Wiedniu, a potem w Santa Croce. Za taką wersją wydarzeń opowiada się Jan 

Białostocki w cytowanym artykule „Drzwi śmierci” w sztuce wieku dziewiętnastego: C.F. 

Fredrich, T. Lenartowicz i inni Ligia Wilkowa w tekście Wielkopolskie rzeźby Teofila 

Lenartowicza wysuwa jeszcze inną tezę, która wydaje się najbardziej prawdopodobna: 

pierwszy odlew odnalazł się podczas transportu do Wiednia i został zaprezentowany na 

Wystawie Powszechnej, drugi -  zrobiony w pośpiechu i zapewne dlatego uboższy o jedną 

scenę na bordiurze -  został w międzyczasie ustawiony w Santa Croce, gdzie komisja 

artystyczna już się niecierpliwiła, grożąc artyście utratą miejsca582. Teorię Wilkowej 

potwierdza napis wykuty w lewym dolnym rogu florenckiego odlewu: G Pellas, fuse  

1873, Firenze (il. 16).

Z korespondencji Lenartowicza z całą pewnością wynika jedynie to, że zlecił 

wykonanie drugiej kopii Drzwi z obawy, że pierwsza zaginęła bezpowrotnie. Oba odlewy 

różnią się od siebie nieznacznie i zostały jednakowo opisane przez autora, więc na tej 

podstawie trudno byłoby stwierdzić, który z nich odebrał w Wiedniu medal zasługi583. 

Jednak jak powiedziano wyżej, niewątpliwie był to pierwszy wariant dzieła, natomiast 

projekt drugiej, prawie identycznej wersji w styczniu 1874 roku został zaakceptowany 

przez komisję artystyczną Santa Croce i wprawiony w nagrobek Zofii Cieszkowskiej w 

tejże świątyni w kaplicy Salviatich, obok grobowca Zofii z Zamoyskich Czartoryskiej 

dłuta Lorenza Bartoliniego, gdzie pozostaje do dziś (il. 17). Pierwszy odlew Drzwi w 1928 

roku, dzięki staraniom syna Augusta Cieszkowskiego -  Augusta Adolfa, został przekazany 

do kościoła św. Mikołaja w Wierzenicy, gdzie znajdował się majątek rodziny 

Cieszkowskich, i wmontowany w pomnik nagrobny autora Gott und Palingenesie584 (il. 

18).

Płaskorzeźba wyobraża dwuskrzydłowe drzwi mierzące 2,5 m wysokości i 1,2 m 

szerokości585. Warto zwrócić uwagę, że wykorzystanie akurat tego motywu do ozdobienia 

nagrobka nie jest oryginalnym pomysłem Lenartowicza. Białostocki w przywoływanym

580 A. Król, Teofil Lenartowicz -  rzeźbiarz, dz. cyt., s. 53.

581 A. Melbechowska-Luty, Lenartowicz Teofil Aleksander, dz. cyt., s. 29.

582 Por. L. Wilkowa, dz. cyt., s. 148.

583 Tamże.

584 Zob. tamże oraz J. Białostocki, „Drzwi śmierci”..., dz. cyt., s. 15.

585 Zob. tamże, s. 250.
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wcześniej artykule „Drzwi śmierci... zwraca uwagę, że motyw drzwi jako symbolu granicy 

między życiem a śmiercią, mający swoje źródło w starożytnej tradycji ikonograficznej, 

odrodził się w renesansowej i barokowej sztuce sepulkralnej, by przetrwać do wieku 

XIX586.

Głównymi postaciami przedstawienia są Anioł Grobów i Anioł Zmartwychwstania, 

ulokowane na osobnych skrzydłach Drzwi. Wywodzące się z tradycji klasycystycznej 

wyobrażenia aniołów były w tym czasie popularnym elementem dekoracji nagrobkowej -  

wielu przykładów dostarcza chociażby Cmentarz Rakowicki w Krakowie587. Anioł 

występował w tym kontekście w różnych postaciach i rolach588, spośród których należy 

wymienić najważniejsze dla niniejszych rozważań, czyli anioła smutku (śmierci) i anioła 

psychopompa, wiodącego duszę zmarłego w zaświaty. Właśnie z tego typu wyobrażeniami 

spotykamy się u Lenartowicza i to one nadają dziełu kierunek interpretacyjny, 

symbolizując dwie sfery życia: ziemską i niebiańską. Ligia Wilkowa w cytowanym 

artykule zwraca uwagę na wypukłość rzeźby aniołów, wyróżniającą je spośród innych 

postaci, rzeźbionych powierzchniowo. Badaczka zauważa, że hierarchię ważności tematów 

budował Lenartowicz za Ghibertim następstwem planów i ja k  u mistrza w drugich 

drzwiach do florenckiego baptysterium, nadał swym postaciom miękką płynność59.

Prawe skrzydło Drzwi poświęcone jest życiu doczesnemu. Centralny punkt 

kompozycji stanowi Anioł Grobów z pochyloną głową, wykonujący ręką gest zamknięcia 

drzwi. Nad jego głową unosi się ognik: prawdopodobnie symbol Ducha św. (identyczny 

widzimy nad Aniołem Zmarwtychwstania). Warto zwrócić uwagę, że w wersji florenckiej 

anioł trzyma klucz, którego nie znajdziemy na odlewie wierzenickim -  symbolika 

zamknięcia ziemskiego etapu życia duszy ludzkiej została w ten sposób wzmocniona przez 

autora. Pod figurą anioła Lenartowicz wyrzeźbił rozszalałe morze z dryfującym krzyżem, 

ponad którym rozpętała się burza z piorunami; z topieli wyłania się głowa węża. Morze 

należy tu intepretować dwojako: jako źródło nowego istnienia i metaforę trudu żywota, 

podczas którego czyhają na człowieka niebezpieczeństwa grzechu. Grzech symbolizuje

586 Zob. J. Białostocki, „Drzwi śmierci”..., dz. cyt., s. 13.

587 Aniołowie pojawiali się m.in. na nagrobkach dłuta Thorvaldsena, zob. F. Łobeski, Nagrobki 
kościoła Bożego Ciała przy klasztorze oo. Dominikanów, „Dodatek tygodniowy” do „Gazety 
Lwowskiej”1856 nr 35 z 30 VIII, s. 146; cyt. za: A. Melbechowska-Luty, P. Szubert, Posągi i ludzie..., dz. 
cyt., t. I cz. I, s. 225.

588 A. Kotula, P. Krakowski, Rzeźba X IX  wieku, Kraków 1980, s. 103; A. Król, Rzeźba polska X IX
wieku, dz. cyt., s. 65.

589 L. Wilkowa, Wielkopolskie rzeźby Teofila Lenartowicza, dz. cyt., s. 145.
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tutaj wąż590, wychylający głowę z kipieli, który może być także uosobieniem śmierci591; 

ciekawe wydaje się zestawienie tego wyobrażenia z Genesis z Ducha Juliusza 

Słowackiego: Panie! widzę oto głowę olbrzymiego płazu, pierwszą głowę ze spokojnego 

morza wyzierającą, która się czuje panią całej natury, królową wszelkiej doskonałości592. 

Oczywiście Lenartowicz w tym czasie nie mógł znać poematu Słowackiego (wydanego 

dopiero w 1871 roku), jednak jego uwagi na temat obecności idei palingenezy w treści 

przedstawień Drzwi skłaniają do refleksji nad symboliką gada wyłaniającego się spośród 

fal. Dalsze uwagi Słowackiego o niedoskonałości pierwszych tworów ducha zbliżają jego 

rozważania do intencji autora Drzwi, zakładającego pokazanie ciągu egzystencji ludzkiego 

ducha od narodzin aż po zmartwychwstanie. Oba dzieła wyrażają przekonanie o dążeniu 

ducha do doskonałości i jego wiecznym odradzaniu się.

Oczywiście refleksje dwóch poetów różni skala rozważań: Słowacki myśli o Duchu 

w kontekście historii dziejów ludzkich, a o poszczególnych wydarzeniach historycznych 

jako o etapach postępów Ducha593, natomiast u Lenartowicza podobny proces przebiega w 

skali mikro, w odniesieniu do jednostki ludzkiej (z innych dzieł można wywodzić, że jego 

myśl historiozoficzna miała wiele wspólnego z ideą palingenezy). Wydaje się, że 

przemyślenia Słowackiego i Lenartowicza wywodzą się z jednego nurtu myślowego, 

zapoczątkowanego przez Giambattistę Vico, a dotyczącego powtarzalności pewnych 

zjawisk w toku dziejów oraz dążenia Ducha do zespolenia z Bogiem.

Prawe skrzydło Drzwi w obu odlewach -  florenckim i wierzenickim -  obramowane 

jest łodygą bluszczu, od starożytności symbolizującego wieczność i trwałość -  takie 

emblematyczne znaczenie tej rośliny przetrwało w chrześcijańskiej sztuce sepulkralnej594. 

U Lenartowicza pojawienie się tego elementu ikonograficznego należy interpretować 

właśnie w tym kontekście: Anioł Grobów zamyka ziemski etap egzystencji ducha, który 

odrodzi się w królestwie niebieskim. Wznosząca się łodyga bluszczu, zakończona 

kwiatami -  z których jeden jest rozwinięty, a drugi pozostaje jeszcze w fazie pąku -  może 

symbolizować tutaj dopełnienie życia doczesnego i obietnicę ponownych narodzin po

590 Symbolika zaczerpnięta oczywiście z Biblii. Motyw bestii wychodzącej z morza ma swoje źródło w 
wyobrażeniu Lewiatana z Księgi Izajasza, zob. Iz 27:1. Zob. też Ap 13:1.

591 J. Seibert, Leksykon sztuki chrześcijańskiej, przekł. D. Petruk, Katowice 2007, s. 314.

592 J. Słowacki, Genezis z Ducha [w:] tenże, Krąg pism mistycznych, oprac. A. Kowalczykowa,
Wrocław 1982, s. 27.

593 Por. A. Waśko, Historia według poetów, dz. cyt., s. 310.

594 Por. D. de Chapeaurouge, Symbole chrześcijańskie, przekł. G. Rawski, Kraków 2014, s. 217; J.
Seibert, Leksykon sztuki chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 50.
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śmierci.

Zwieńczeniem przedstawienia są personifikacje trzech cnót chrześcijańskich, 

wznoszących się wśród obłoków ponad aniołem. Wykorzystanie motywu Wiary, Nadziei i 

Miłości należało do kanonu sztuki nagrobkowej595, a Lenartowicz dostosował się w tym 

przypadku do obowiązującej w XIX wieku praktyki, przedstawiając trzy cnoty teologiczne 

pod postaciami kobiet, odzianych w starożytne szaty596. Dwie z nich dzierżą obowiązkowe 

atrybuty: Nadzieja kotwicę (symbol głęboko zakorzeniony w chrześcijaństwie), Wiara -  

krzyż. Adam Kotula i Piotr Krakowski, autorzy opracowania Rzeźba polska X IX  wieku, 

zwracają uwagę, że alegoryczne przedstawienia Wiary stanowiły częsty temat rzeźby 

religijnej tego czasu, będąc swoistą reakcją na XIX-wieczny sceptycyzm597. Niekiedy były 

to przedstawienia rodzajowe, jak u Teodora Rygiera (dziewczynka obejmująca krzyż)598, 

innym razem zgodne z kanonem akademickim. Krzyż jest nieodłącznym atrybutem Wiary 

(w sztuce chrześcijańskiej niekiedy zastępuje go kielich)599 -  jak wspominałam, motyw 

krzyża powtarza się na dole prawego skrzydła Drzwi, pośród morskich fal 

symbolizujących ziemski żywot (świat mogił i krzyżów600), zamykając tym samym narrację 

swoistą klamrą.

Warto zwrócić uwagę -  a nie zrobił tego dotąd żaden z badaczy rzeźby 

Lenartowicza -  że wyobrażenia trzech cnót w kopii Drzwi znajdującej się w nagrobku 

Augusta Cieszkowskiego różnią się nieco od tych, które znajdują się na reliefie w Santa 

Croce. W obu wersjach Wiara występuje na czele triady cnót, jednak w odlewie florenckim 

ma funkcję raczej statyczną: spogląda w kierunku drugiego skrzydła Drzwi (czyli Anioła 

Zmartwychwstania), a w obu rękach dzierży krzyż. W nagrobku wierzenickim Spes także 

wysuwa się na przód, jednak jej wzrok skierowany jest ku Miłości; wskazuje też na nią

595 Zob. J. Seibert, Leksykon sztuki chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 68; A. Król, Rzeźba polska X IX  wieku,
dz. cyt., s. 65.

596 Interesujący w tym kontekście wydaje się mało znany poemat Lenartowicza Święta Zofia, którego 
tytułowa bohaterka (nieprzypadkowo nazwana imieniem mądrości) nakazuje swoim trzem córkom: Wierze, 
Nadziei i Miłości poświęcić się w imię wiary, którą chcą złamać rzymscy poganie. Zob. T. Lenartowicz, 
Święta Zofia, Poznań 1857, http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=17150 [dostęp 11.08.2018].
Niewątpliwie zatem temat trzech cnót nurtował poetę od dawna.

597 A. Kotula, P. Krakowski, Rzeźba X IX  wieku, dz. cyt., s. 103. Personifikowanie poszczególnych 
sztuk czy cnót należało do tradycji średniowiecznej: zob. E.H. Gombrich, Pisma o sztuce i kulturze, dz. cyt., 
s. 487.

598 A. Kotula, P. Krakowski, dz. cyt., s. 103.

599 Por. J. Seibert, Leksykon sztuki chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 67.

600 Zob. Katalog ilustrowany wystawy sztuki polskiej od roku 1764-1886, Lwów 1894, s. 214,
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=5761 [dostęp: 15.11.2018].
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palcem, a jej ręce powtarzają gest rozchylenia szat na piersiach, który można 

zaobserwować u Caritas. Gest ten symbolizuje serce otwarte na łaskę Bożą (wskazuje na 

to wzrok Miłości, skierowany w stronę Wiary, również tylko na reliefie z nagrobka 

Cieszkowskiego), a być może także na ofiarę. Miłość Lenartowicza nie ma przy tym nic 

wspólnego z ikonograficznym kanonem (zgodnie z którym powinna mieć baranka, 

pochodnię lub płonące serce)601. Warto zwrócić uwagę na jeden szczegół w postaci 

Nadziei, niezmienny w obu wersjach reliefu -  jej wzrok skierowany jest w dół, wbrew 

ikonograficznej zasadzie, która każe jej spoglądać ku górze602. Trudno powiedzieć, czy 

było to ze strony Lenartowicza przeoczenie, czy też zamysł kompozycyjny zdeterminował 

taką konstrukcję postaci, jednak można domniemywać, że tego rodzaju szczegół mógł 

mieć określone znaczenie dla wyrazu dzieła -  być może miał połączyć Nadzieję z życiem 

ziemskim, na co wskazuje kotwica, opuszczana przez nią poniżej chmur, jak gdyby w toń 

życia ziemskiego. Co ciekawe, we florenckim odlewie Drzwi znajduje się jeszcze jeden 

szczegół, którego nie odnajdziemy w wersji wierzenickiej: jest to symbol Trójcy Świętej 

(krzyż ze skrzydłami gołębicy, od którego odchodzą trzy promienie), widniejący nad 

wizerunkami cnót, patronujących życiu ziemskiemu.

Jak powiedziano wcześniej, skrzydła Drzwi rozdziela bordiura z ilustracjami 

wezwań z modlitwy Ojcze nasz. Dla niektórych interpretatorów stało się to wskazówką do 

wiązania dzieła Lenartowicza z filozofią Augusta Cieszkowskiego i jego obszernym 

traktatem Ojcze nasz603. Wpływała na to również kompozycja płaskorzeźby; Ligia 

Wilkowa w cytowanym artykule zwraca uwagę, że trzystrefowy podział na każdym 

skrzydle Drzwi, a także sugestie Lenartowicza w korespondencji i komentarzach do dzieła 

sprawiły, że w potocznej opinii dzieło uchodziło za rzeźbiarską interpretację triady 

dziejów, opartej na sumie filozoficznych przemyśleń Augusta Cieszkowskiego, na jego  

„Ojcze nasz”604. Niewątpliwie Lenartowicz podzielał większość poglądów przyjaciela, 

jednak z pewnością nie podjął się stworzenia ich rzeźbiarskiej summy.

Wyobrażenia na bordiurze szczegółowo omawia Ligia Wilkowa w cytowanym 

artykule605. Warto zwrócić uwagę na występujące tu motywy „chłopskie” . Badaczka

601 Por. tamże, s. 57, 67-68.

602 Tamże, s. 67.

603 Por. L. Wilkowa, Wielkopolskie rzeźby Teofila Lenartowicza, dz. cyt., s. 143.

604 Tamże, s. 143. Lenartowicz praktykował ten typ przedstawienia również w innych dziełach, jak Ave 
Maria: zob. K. Ochniak, „Madonna ” Teofila Lenartowicza w Wieliczce, dz. cyt., s. 30.

605 Tamże, s. 145-147.
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dostrzega wyraźny podział przedstawień na odnoszące się do sfery Boskiej i ludzkiej -  to 

właśnie między tymi drugimi odnajdziemy wyobrażenie pracujących chłopów, 

odzwierciedlające prośbę: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj606. Wszystkie 

wezwania odnoszące się do sfery ziemskiej oddzielone są kłosami zboża (w obu 

odlewach). Wilkowa zwraca też uwagę, że w nagrobku florenckim pomiędzy scenami 

„Boskimi” brakuje jednej, która występuje w wersji wierzenickiej, odnoszącej się do 

wezwania przyjdź królestwo Twoje: jest to Chrystus w otoczeniu symboli

ewangelicznych607. Nie wydaje się jednak, aby ta zmiana miała wpłynąć na ogólny wyraz 

dzieła -  raczej był to kolejny efekt pośpiechu, w jakim odlewano drugą wersję Drzwi. Nie 

ulega wątpliwości, że Modlitwa Pańska miała dopełnić głównego przesłania dzieła, jakim 

jest dążenie sprawiedliwej, prowadzonej przez Wiarę duszy do doskonałości, którą 

osiągnąć można dopiero w Bogu.

Temu zagadnieniu poświęcone jest drugie skrzydło Drzwi: u dołu widać czyściec z 

grupą postaci, patrzących na wschodzące słońce -  symbol zmartwychwstania i zapowiedź 

przyjścia Chrystusa608; spośród promieni słonecznych wyłaniają się zbawione dusze w 

postaci uskrzydlonych dzieci -  warto zwrócić uwagę, że to wyobrażenie, głęboko 

zakorzenione w symbolice chrześcijańskiej, zaczerpnięte zostało z antyku609. Ponad 

obrazem czyśćca i wschodzącego słońca unosi się Anioł Zmartwychwstania, który gestem 

otwartych ramion prowadzi do nieba jedną z dusz -  analogicznie jak pozostałe wyobrażoną 

pod postacią dziecka, jednak tym razem pozbawioną już skrzydeł. Dusza kieruje się ku 

gałązce drzewa oliwnego, symbolizującego życie wieczne610.

Obraz zbawionej duszy, unoszącej się do raju, zamyka narrację przedstawioną 

przez Lenartowicza na reliefie. Jak starałam się wykazać, dzieło przesycone jest nie 

zawsze łatwą do odczytania symboliką -  Ligia Wilkowa mówi nawet o zaciemnianiu 

odbioru611 płaskorzeźby. Interpretując to dzieło należy pamiętać, że programu 

ikonograficznego tych nagrobkowych drzwi nie układał teolog, lecz poeta, który ulegał 

wyobraźni612. Być może to z tego powodu Lenartowicz postanowił uzupełnić rzeźbę

606 Por. tamże, s. 146-147.

607 Zob. tamże, s. 146.

608 Leksykon sztuki chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 295-296.

609 Tamże, s. 85.

610 Tamże, s. 84.

611 L. Wilkowa, dz. cyt., s. 145.

612 Tamże.
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krótkim utworem poetyckim, który został wyryty na florenckim grobowcu Zofii 

Cieszkowskiej, niczym starożytny epigramat. Wiersz zatytułowany Zmarłej opublikowano 

w 190. numerze „Tygodnika Ilustrowanego” z 1871 roku, co sugeruje, że został on 

napisany w trakcie pracy nad płaskorzeźbą, a więc pozostawał integralną częścią zamysłu 

dzieła:

Jeśli z miłością, wiarą i nadzieją 

Zmarły opuszczał ten padół żałoby,

Na krótko anioł zawiera go w groby:

Zza wrót grobowych kędy go posieją 

Po drugiej stronie tej żałosnej bramy,

Jak dzieckiem przyszedł na przeciwną dolę 

Tak znów dzieciątkiem inny a ten samy 

Wybiega w niebo anielskie pacholę.

Ledwie mu zmysły anioł poprzesłania 

Już go wywodzi drugi... zmartwychwstania,

Z błogą radością, że śmierć jest nam progiem 

Pomiędzy światem doświadczeń a Bogiem.613

Lenartowicz w liście do Kraszewskiego z 29 VI 1870 roku pisał, że wiersz 

dołączony do Drzwi August Cieszkowski nazwał streszczeniem swego Gott und 

Palingenesie614. Niewątpliwie stało się to kolejnym przyczynkiem do interpretacji dzieła 

Lenartowicza jako ilustracji filozoficznych koncepcji Cieszkowskiego, jakkolwiek -  jak 

starałam się wykazać -  bezpośrednie związki można uznać za raczej luźne.

Narracja wiersza przebiega inaczej niż narracja płaskorzeźby. Utwór otwiera wers o 

trzech cnotach teologicznych -  ich rola jest tu podkreślona, tak jak w dziele rzeźbiarskim. 

W wersji Lenartowicza mamy do czynienia ze swoistym przekształceniem treści Listu do 

Koryntian: Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość -  te trzy: z nich zaś największa jest 

miłość615. Za ewangelistą podąża Cieszkowski w traktacie Ojcze nasz:

Miłości pełen Zbawiciel, miłości pełnem słowem zagaił społeczną modlitwę naszą. Mogło się stać

613 J. Białostocki, „Drzwi śmierci”..., dz. cyt., s. 17.

614 List do Kraszewskiego z 29.06.1870 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz, dz. cyt.,
s. 173.

615 1 Kor:13,13.
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lepiej albo tylko inaczej? Mogłoż jakiekolwiek dogmatyczne słowo Wiary, chociażby najgłębsze, 

albo też prorocze słowo Nadziei, chociażby najdonośniejsze, doskonalej na czele Chrystusowego 

Testamentu zajaśnieć?616

W reliefie Lenartowicza (zarówno w wersji florenckiej, jak i wierzenickiej) 

najważniejsza jest Wiara, która przewodzi zapatrzonej w nią Miłości.

Motyw drzwi pojawia się w wierszu trzykrotnie: najpierw jako „grobowe wrota” i 

„żałosna brama”, na końcu -  na zasadzie synekdochy -  w charakterze progu między 

życiem a śmiercią, która wyprowadza człowieka ze świata doczesnego i otwiera mu drogę 

do zaświatów, tego, co nieznane, a jedynie przeczuwane (stąd rozgraniczenie na „świat 

doświadczeń” i sferę pozaziemską, której tajemnica zawiera się w Bogu). Drzwi występują 

więc w tym wierszu -  śladem tradycji antycznej i analogicznie do utworu rzeźbiarskiego -  

w charakterze wrót cmentarnych, fizycznego i symbolicznego zamknięcia życia 

ziemskiego. Charakterystyczne, że podmiot wiersza postrzega życie doczesne jako „padół 

żałoby” -  zgadza się to z wyobrażeniem rozszalałego morza na prawym skrzydle Drzwi.

Następujące potem wersy Zza wrót grobowych kędy go posieją / po  drugiej stronie 

tej żałosnej bramy odsyłają do biblijnych przypowieści o siewcy i do symboliki ziarna, 

które może wydać owocne plony lub zmarnieć na jałowej glebie617. W kontekście 

odrodzenia w zaświatach duszy, która zmagała się z trudami żywota pod patronatem trzech 

cnót, symbolika ta zdaje się czytelna: po śmierci byt ma szansę się odrodzić, jeżeli na 

ziemi przyjął Słowo (ziarno) Boga-siewcy. Podobną filozofię odczytujemy w Ojcze nasz 

Cieszkowskiego:

Atoli kto z tego, co danem jest w sercu jego, duchowo korzystać nie umie, kto skarb 

otrzymany zakopuje gnuśno w swojem sercu, jak ów talent w ziemię, temu, gdy przyjdzie Pan 

słuchać rachunków sług Swoich, odebrane będzie nawet to, co danem zostało.618

Przemyślenia Cieszkowskiego mają jednak dużo szerszy kontekst, skupiający się na 

mesjanistycznej koncepcji odrodzenia narodu. Lenartowicz był przychylny tej wizji, czego 

dowiadujemy się zarówno z jego wierszy -  do których należą Wygnańce do narodu z 1850 

roku -  jak i z bezpośrednich deklaracji, jak ta z listu do Kraszewskiego z 30 XII 1886

616 A. Cieszkowski, Ojcze nasz, t. II Wezwanie i pierwsza prośba , Poznań 1922, s. 2.

617 Podobne odwołania pojawiają się w Boskiej komedii Dantego.

618 A. Cieszkowski, Ojcze nasz, t. II Wezwanie i pierwsza prośba, dz. cyt., s. 31.
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roku, gdzie pisze o Ojcze nasz Cieszkowskiego: co za szlachetne natchnienie, jaka  

głębokość w ocenianiu praw i ludzkości; to genialne dzieło więcej zawiera w sobie poezji 

niż wszystkie polskie poezje -bez wyjątku! 619

Nie omawiam w tym miejscu więcej podobieństw i rozbieżności pomiędzy 

traktatem Cieszkowskiego a dziełem literacko-rzeźbiarskim i poglądami Lenartowicza; jest 

to materiał na osobną rozprawę. Należy jednak zaznaczyć, że jakkolwiek przyjaciele 

toczyli ze sobą niewątpliwie wiele dysput filozoficznych, darząc się nawzajem szacunkiem 

i uznaniem, to jednak Lenartowicz przeczytał Ojcze nasz dopiero w roku 1886, a zatem na 

długo po powstaniu Drzwi do grobowca Zofii Cieszkowskiej. Wskazanie możliwych 

inspiracji ideami palingenetycznymi czy mesjanistycznymi ma na celu pokazanie, że 

również w tym zakresie Lenartowicz aktywnie uczestniczył w nurcie intelektualnym 

swego czasu, czerpiąc z niego, ale i niejednokrotnie podejmując polemikę.

Drzwi do grobowca Zofii Cieszkowskiej, których dwa odlewy możemy podziwiać 

we Florencji i w Wierzenicy, to najbardziej znane i cenione dzieło rzeźbiarskie 

Lenartowicza. Jednocześnie w połączeniu z wierszem stanowią, obok Kielicha dla Piusa 

IX, rzadki przykład rzeźbiarskiego „emblematu”. Podobnie jak w przypadku Świętych 

robotników, tak tutaj wiersz i rzeźba dopełniają się, ale nie są nierozerwalnie powiązane. 

Lenartowicz w utworze poetyckim jak gdyby „tłumaczy” wyobrażenia z reliefu, nietrudne 

przecież do odczytania przez ówczesnego odbiorcę (jak podkreślałam, wszystkie symbole 

wykorzystane przez artystę były wówczas w powszechnym użyciu w sztuce rzeźbiarskiej, 

jak motyw trzech cnót, metafora drzwi jako progu śmierci, anioły nagrobne). Powodem 

napisania wiersza nie była zatem raczej konieczność objaśnienia płaskorzeźby -  

prawdopodobnie Lenartowicz sam czuł potrzebę „uzupełnienia” przekazu plastycznego.

V.5 Kielich mszalny dla papieża Piusa IX  (1877)

W skarbcu watykańskim zachowały się kielich i patena, zaprojektowane przez 

Lenartowicza na zamówienie lwowskiej rady miejskiej w 1877 roku (il. 19) jako dar 

pielgrzymów galicyjskich dla papieża Piusa IX z okazji 50. rocznicy święceń biskupich. 

Kielich wraz z pateną został wystawiony w gdańskim Muzeum Narodowym podczas 

wystawy Lux in oriente -  lux ex oriente. Polska i stolica apostolska -  1050 lat historii (24

619 List do Kraszewskiego, pisany po 30.12.1886 [w:] Korespondencja. J.I. Kraszewski, T. 
Lenartowicz, dz. cyt., s. 513.
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lipca -  20 października 2016 r.) W katalogu wystawy znajdujemy opis dzieła620, który w 

ogólnym zarysie odpowiada relacji Biegeleisena (polski literaturoznawca był mniej 

dokładny, najwyraźniej opierał się na relacjach z korespondencji Lenartowicza, nie 

analizując samego dzieła; w opisie m.in. pominął patenę, umiejscawiając znajdujący się na 

niej wizerunek anioła na kielichu)621.

Na stopie kielicha Lenartowicz wyrzeźbił cztery owalne sceny batalistyczne, 

obrazujące bitwy pod Warną, Legnicą, Orszą i Wiedniem. Co godne podkreślenia -  a o 

czym nie wspomina żaden z interpretatorów dzieła -  elementem łączącym wszystkie bitwy 

nie jest zwycięstwo wojsk polskich (jak wiadomo, tylko dwie z nich zakończyły się dla 

nich powodzeniem), ale starcie z potężnym najeźdźcą, podejmowane nawet w przypadku 

niewielkich lub nawet żadnych szans na wygraną. Podstawę naczynia otacza napis Patri 

santissimo Pio P. P. IX, anno ab ejus episcopatu quinquagessimo Polonia fidei firmitatis 

argumentum622. Zarówno wybór obrazów wyrzeźbionych na stopie, jak i przesłanie 

zawarte w dedykacji można odczytać jako odpowiedź na zmianę polityki papiestwa wobec 

Polski po powstaniu styczniowym623 -  Lenartowicz zdaje się zapewniać papieża, że w jego 

rodakach nie upadła ani wiara, ani wola walki. Nad stopą wygrawerowano podobizny 

czterech świętych patronów Polski: Kazimierza, Jacka, Jana Kantego i Stanisława Kostki. 

Powyżej, na podstawie kielicha, znajdują się postaci czterech świętych męczenników 

polskich: Wojciecha, Stanisława, Andrzeja Boboli i Jozafata Kuncewicza624, a obok 

popiersia czterech świętych i błogosławionych kobiet: Kingi, Jadwigi, Salomei i 

Bronisławy. Przedstawione wyobrażenia wieńczy wizerunek Matki Boskiej 

Częstochowskiej, umieszczony na czaszy kielicha, a także ilustracja Unii Brzeskiej -  oba 

wyobrażenia związane są ze zjednoczeniem polskich wyznawców katolicyzmu i 

prawosławia.

Całości dzieła dopełnia, jak wspomniałam, patena z wizerunkiem postaci siedzącej 

przed grobem (wyobrażenie z ewangelicznej sceny zmartwychwstania). Zgodnie z tekstem 

Ewangelii625 i z relacją autora jest to anioł626, wznoszący prawą dłoń w geście

620 Lux in oriente -  lux ex oriente. Polska i stolica apostolska -  1050 lat historii, red. ks. Marek 
Rostkowski, Gdańsk 2016, s. 262-263.

621 Por. H. Biegeleisen, Lirnik mazowiecki..., dz cyt., s. 154-155.

622 Zob. [Anonim], Kronika. Rzym, „Wiadomości Kościelne” 1877, R. V, nr 14, s. 111.

623 Zob. przypis 517 w niniejszej pracy.

624 Ogłoszonego świętym właśnie przez Piusa IX.

625 Mt 28:2, Mk 16:5.
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błogosławieństwa. Przedstawienie otacza łaciński napis z Ewangelii św. Marka Quis 

revolvet nobis lapidem? [Kto nam odsunie kamień?]621, który w kontekście całości dzieła 

może oznaczać -  w odniesieniu do przekazu biblijnego -  opartą na wierze chrześcijańskiej 

nadzieję na wyzwolenie (zmartwychwstanie) uwięzionej Polski, nawet jeżeli wydaje się 

ono nieosiągalne. W liście do Tekli Zmorskiej Lenartowicz zapowiadał, że umieści na 

czaszy Orła Białego i otoczy go napisem Błogosławieni cierpiący, albowiem oni 

miłosierdzia dostąpią -  Biegeleisen, wyraźnie korzystając z tej relacji, włączył ów 

niezrealizowany zamysł do opisu dzieła628.

Autor Kielicha, opisując go w listach do Kraszewskiego i Zmorskiej, kładł nacisk 

na zawartą w nim symbolikę ofiary. Zawiera się ona w przedstawieniach bitewnych, 

portretach męczenników i wizerunku anioła-Chrystusa. Z uwagi na przeznaczenie naczynia 

do ofiary mszalnej, zyskuje ono metasymboliczne znaczenie, niosąc w sobie przesłanie 

poświęcenia i odrodzenia. Przesłanie to uzupełnione zostało utworem poetyckim, który 

jednak nie został wysłany z kielichem do Rzymu:

Kielich ten nosi na sobie Twe dzieje,

Ojczyzno moja, a w sobie krew Bożą.

Krwi, co upadła i co wciąż się leje,

Bramy niebieskie anieli otworzą.

Odkąd ofiara odprawia się cicha,

Nie podniesiono takiego kielicha.629

Mamy tu do czynienia z podobnym przesłaniem, jak w przypadku wiersza 

towarzyszącego Głowie św. Jana. Porównanie okupowanej Polski do ukrzyżowanego i 

zmartwychwstałego Chrystusa znajduje swój odpowiednik w opisanym wyżej reliefie na 

patenie, wątek walki i przelanej krwi znajdujemy u podstawy naczynia, motywy

626 Zob. list do Zmorskiej z 24.04.1877 [w:] Listy Teofila Lenartowicza do Tekli Zmorskiej 1861-1893,
dz. cyt., s. 217.

627 Mk 16:3.

628 Zob. H. Biegeleisen, Lirnik mazowiecki..., dz. cyt., s. 154.

629 Nie znajdujemy cytowanego wiersza w korespondencji Lenartowicza ani w „Tygodniku
Ilustrowanym” z 1903 r., gdzie zamieszczono reprodukcję dzieła. Lwowskie „Wiadomości Kościelne” z 1877 
r. podają natomiast, że utwór został zapisany przez Lenartowicza własnoręcznie na odwrocie fotografii 
przeznaczonej do wystawienia na widok publiczny w księgarni p. Krzyżanowskiego (zob. Anonim, Kronika. 
Rzym, „Wiadomości Kościelne”, dz. cyt., s. 111). Wiersz został zacytowany przez Biegeleisena w 
przytaczanym opracowaniu Lirnik mazowiecki..., dz. cyt., s. 154. Utwór nie został opublikowany w żadnym 
zbiorze poetyckim Lenartowicza.
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męczeństwa zostały zobrazowane w postaciach świętych. Jednak aby odczytać znaczenie 

Kielicha jako symbolu ofiary złożonej przez walczących Polaków w imię wyzwolenia, 

poznanie poetyckiego komentarza wydaje się konieczne, dlatego może zastanawiać, 

dlaczego artysta zdecydował się na przesłanie papieżowi samej tylko rzeźby.

Z recenzji prasowych i z korespondencji Lenartowicza wiadomo, że dzieło 

wzbudziło zachwyt obdarowanego oraz publiczności. Anonimowy autor relacji z 

„Wiadomości Kościelnych” (1877) pisze wręcz, że kielich ten wzbudził powszechne 

zdziwienie w Watykanie swą artystyczną wartością, dla której nie wahano się go porównać 

do dzieł Benvenuta Celliniego630. Zdaje się zatem, że przekaz dzieła nie został w pełni 

zrozumiany przez papieża -  być może symbolika płaskorzeźbiarskich przedstawień była 

zbyt skomplikowana, wręcz niemożliwa do odczytania bez poetyckiego komentarza. Być 

może autorowi dzieła nie zależało na jego właściwej interpretacji przez papieża, natomiast 

przywiązywał wagę do tego, jak jego dar dla głowy Kościoła zostanie odebrany przez 

rodaków631.

Warto wspomnieć, że sam Lenartowicz nie zdecydował się na uczestnictwo w 

pielgrzymce do Watykanu, aby osobiście wręczyć papieżowi Kielich, ponieważ delegacja 

polska miała się składać z przedstawicieli stronnictwa konserwatywnego pod 

przewodnictwem hr. Stanisława Tarnowskiego632 Jak wspomniałam wcześniej, autor 

Lirenki odnosił się krytycznie zarówno do działalności stańczyków, jak i popieranych przez 

papieża zmartwychwstańców, zrezygnował zatem z osobistego udziału w wyprawie, aby 

odciąć się ideologicznie od jej uczestników.

Ze względu na podobieństwo motywów, interesującym kontekstem dla Kielicha dla 

papieża Piusa IX  wydaje się Złoty kubek, opublikowany w Lirence w 1851 roku, jeden z 

najsłynniejszych wierszy Lenartowicza, a jednocześnie pierwszy, w którym pojawiły się

630 Anonim, Kronika. Rzym, „Wiadomości Kościelne” 1877, dz. cyt., s. 111.

631 Zamiar ten powiódł się, czego dowodem jest chociażby poetycka „odpowiedź” Aleksandra Michaux 
(Mirona), wiersz zatytułowany Teofilowi Lenartowiczowi. Epistola do Florencji, przytoczony przez Pawła 
Hertza w Głosach o Lenartowiczu (dz. cyt., s. 126) -  w tym miejscu cytuję fragment:

I znów pracujesz dla Boga i ludzi,
Znów wyrzeźbiłeś kielich święty, srebrny,
Wobec którego we Włoszech się budzi 
Zachwyt. Ten kielich światu jest potrzebny.
Dla jednych niechaj on w sobie wciąż mieści 
Nektar ów, który ukaja boleści,
Lecz gdyby kiedy potępieńca usta 
Dotknęły kielich -  niech go struje jadem ( . )

632 Zob. List do Kraszewskiego z 12.06.1877 r. [w:] J.I. Kraszewski, T. Lenartowicz. Korespondencja, 
dz. cyt., s. 318-320.
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motywy rzeźbiarskie. Jacek Kolbuszewski pisze, że utwór ten je st realizacją artyzmu 

„narodowego” w romantycznym pojmowaniu terminu, będąc jednocześnie dowodnym 

przykładem konstruktywnego wpływu koncepcji plastycznej -  złotniczej na wizję 

poetycką633. Poeta „rzeźbi” w obrębie utworu literackiego, precyzyjnie cyzelując dzieło 

złotniczego rzemiosła i czyniąc je tematem wiersza. Ta poetycka „rzeźba” jest skrajnie 

odmienna od Kielicha dla Piusa IX, zarówno pod względem przekazu, jak przeznaczenia, 

natomiast zwracam na nią uwagę ze względu na podobieństwo koncepcji naczynia o 

funkcji magicznej, ozdobionego symbolicznymi wyobrażeniami.

Złoty kubek powstał z inspiracji ludową Kolędą o złotym kielichu634 Lenartowicz 

podejmuje wykorzystany w niej koncept przygotowania daru-ofiary dla Boga, przy czym 

w ludowej piosence odlanie złotego kielicha w darze dla kościoła przypomina wykupienie 

odpustu, natomiast u Lenartowicza tytułowy złoty kubek przywodzi na myśl raczej swoiste 

wotum, ofiarowane w intencji szczęścia pozagrobowego (dziecko zaklina w naczyniu 

wszystko, co kocha: wiejski krajobraz, zmarłą matkę). Bohaterowie ludowego 

pierwowzoru chcą wyrzeźbić w kielichu historię Matki Boskiej, czyli wykorzystać motyw 

powszechnie stosowany w sztuce sakralnej. Kubek odlewany przez Lenartowiczowskiego 

złotniczeńka zawiera wiejskie obrazki, wchodzące w przestrzeń sakralną za pośrednictwem 

szlachetnego kruszcu i niewinnych intencji dziecka.

Znacząca w kontekście tego tekstu wydaje się refleksja Michała Janika -  autora 

opracowania Wyboru poezyj Lenartowicza z 1922 roku -  nad religijnością autora Lirenki. 

Nie tylko w Złotym kubku, ale i w wielu innych wierszach (a później i w rzeźbach) 

pojawiają się bowiem obrazy religijne, które niewiele mają wspólnego z chrześcijaństwem. 

Janik dostrzega w niektórych utworach elementy pogańskie, takie jak wyobrażenie raju 

odzwierciedlającego chłopską rzeczywistość (Zachwycenie) -  nawiązujące do legendarnej 

Kukanii, krainy obfitości i wiecznego lenistwa635 -  czy świętych wykonujących czynności 

gospodarskie (Święta praca)636. Spostrzeżenia te są o tyle istotne, że w utworach 

poetyckich i rzeźbiarskich Lenartowicza rzeczywiście pojawiają się liczne wątki, 

nawiązujące wręcz programowo do naiwnej, ludowej bogobojności. Można powiedzieć, że

633 J. Kolbuszewski, Kult sztuki w twórczości Lenartowicza, Kraków 1972, s. 13.

634 Zob. Kolęda o złotym kielichu,
http://www.bibliotekapiosenki.pl/utwory/Koleda o zlotym kielichu/tekst [dostęp: 22.08.2018].

635 Zob. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, dz. cyt., s. 561.

636 T. Lenartowicz, Wybór poezyj, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył M. Janik, Kraków 1922, s.
XVIII-XIX.
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-  w odróżnieniu od dojrzalszych dzieł Lenartowicza, takich jak Kielich -  mamy tu do 

czynienia z religijnością „oswojoną”, opartą na obrazach przypominających wizerunki 

świętych na ścianie chłopskiej chaty637. Z utworów rzeźbiarskich tendencję tę realizują 

Święci robotnicy czy płaskorzeźba Dobra nowina między pastuchami z 1868 roku.

Dwie realizacje motywu kielicha -  plastyczna i literacka -  na przestrzeni ponad 

dwudziestu pięciu lat to kolejny dowód na to, że choć Lenartowicz pozostawał wierny 

pewnemu zestawowi motywów, nieustannie je modyfikował. Z czasem niemal całkowicie 

odszedł od lekkiego naśladownictwa ludowych piosenek, by skierować się w stronę 

pogłębionej refleksji religijno-historiozoficznej -  i potrafił na tej samej przestrzeni 

zmieścić zupełnie różne, ale za każdym razem wyczerpujące zestawy wyobrażeń o 

wymowie uniwersalnej.

Jak starałam się wykazać podczas interpretacji poszczególnych dzieł poetycko- 

rzeźbiarskich, to właśnie ta twórczość najdobitniej wykazuje, że przydomek „lirnika 

mazowieckiego” można uznać za adekwatny tylko w odniesieniu do niewielkich 

fragmentów twórczości Lenartowicza. W swoich intertekstualnych, eklektycznych dziełach 

powstałych we Włoszech poeta-rzeźbiarz ukazuje się nam jako wszechstronny erudyta o 

szerokich horyzontach intelektualnych, znający i twórczo interpretujący zjawiska 

współczesnego świata. Jednocześnie Lenartowicz nie próbował formułować nowych 

koncepcji filozoficznych czy artystycznych -  Drzwi do grobowca Zofii Cieszkowskiej są 

tego najlepszym przykładem. Wilkowa zwraca uwagę, że koncepcja teologiczna Drzwi nie 

była spójna i przemyślana, ale zachowała poetycką dowolność638. Nie inaczej jest z 

pozostałymi dziełami Lenartowicza, które stwarzają pole do bogatej interpretacji i 

stanowią ciekawy kontekst dla innych utworów II połowy XIX wieku.

Konsekwencja, z jaką Lenartowicz realizował pewne wątki i tematy na przestrzeni 

lat, pokazuje, że nieustannie szukał nowych środków do wyrażenia tych samych idei639. 

Poezja niewątpliwie pozostawała jego pierwszą Muzą, a rzeźby, które tworzył, stanowiły 

rodzaj skondensowanej narracji lirycznej, operując środkami niedostępnymi utworom 

literackim. Nieodmiennie przyświecała mu chęć stworzenia dzieła, które skłoniłoby

637 Por.: tamże, s. XIX.

638 L. Wilkowa, dz. cyt., s. 145.

639 Podobnie jak Norwid: por. A. Melbechowska-Luty, Sztukmistrz. Kilka uwag o symbiozie sztuk w 
twórczości Cypriana Kamila Norwida, „Teksty Drugie” 2000 nr 5 (64), s. 47.
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odbiorcę do refleksji na temat zadań sztuki w życiu społecznym, moralnych aspektów 

twórczości artystycznej, uniwersalnego przesłania wielkich utworów literackich i 

plastycznych. Ten zamiar poniekąd się powiódł, choć może nie na taką skalę, jak 

oczekiwał Lenartowicz -  jak nadmieniałam, wszelkie recenzje z oględzin jego dzieł 

rzeźbiarskich zawierały wyrazy uznania na temat prostoty wykonania i siły przekazu tych 

prac. Należy zauważyć, że to przede wszystkim dzięki działalności plastycznej 

Lenartowiczowi udało się przedostać do świadomości krytyki polskiej i włoskiej, a jego 

poezje towarzyszące rzeźbom pozostawały w ich cieniu. Odzwierciedlają one jednak myśl 

autora, pokazując, że była ona spójna i jednolita, niezależnie od materiału, w jakim 

tworzył.
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VI Zakończenie

VI.1 Podsumowanie

Najważniejszym celem mojej pracy było ukazanie Teofila Lenartowicza jako 

twórcy interdyscyplinarnego, nawiązującego w swoich wypowiedziach i dziełach 

artystycznych -  zwłaszcza tych z okresu emigracji -  do wielu tradycji obecnych w kulturze 

polskiej i włoskiej. Punktem wyjścia do refleksji nad literacką i plastyczną twórczością 

Teofila Lenartowicza, czyli tytułową "teką florencką", było kilka wątków biograficznych, 

z uwzględnieniem okoliczności pobytu poety we Florencji, jego aktywności w tamtejszym 

środowisku artystycznym i korespondencji z polskimi przyjaciółmi, z której najwięcej 

dowiadujemy się o życiu autora Lirenki na emigracji. Rozważania na temat włoskiej 

działalności Lenartowicza i jego recepcji tamtejszej kultury nie byłyby pełne bez 

omówienia cyklu korespondencji na temat literatury i sztuki włoskiej, opublikowanego w 

„Tygodniku Ilustrowanym”, toteż wspomnianym artykułom poświęciłam odrębną część 

rozprawy. Najistotniejsze wydaje się w nich konsekwentne dążenie do nakreślenia 

uniwersalnego ideału artysty, którego geniusz jest skutkiem Boskiego natchnienia, a idzie 

w parze nienaganną postawą moralną (opartą na religii chrześcijańskiej).

Z kolei przedstawiając działalność poety w Akademii im. Adama Mickiewicza w 

Bolonii starałam się wykazać, jak duże uznanie polski emigrant zyskał sobie we włoskim 

środowisku intelektualnym, a także podkreślić jego zaangażowanie w szerzenie sprawy 

polskiej na obczyźnie. Cykl wykładów bolońskich obrazuje również rozwój intelektualny 

Lenartowicza, którego przejawem na polu artystycznym można określić tom poetycki 

Album włoskie. Tym lirycznym „włoskim historiom” poświęciłam obszerny ustęp 

wywodów. Potraktowałam cykl jako specyficzną  formę poetyckiego pamiętnika z 

podróży, łączącą w sobie wiele wątków i odniesień pozaliterackich. Interpretacja 

wybranych utworów ze zbioru pozwoliła na dostrzeżenie jego intertekstualnego 

charakteru, rozmaitości użytych tam zabiegów stylistycznych, a z drugiej strony -  ukazała 

konsekwencję Lenartowicza w traktowaniu własnej twórczości literackiej zgodnie z 

powszechnym w XIX-wieku wyobrażeniem misji artystycznej poety narodowego.

Analiza rozmaitych przejawów wpływu kultury włoskiej na autora Album

włoskiego pokazała, jak przeobrażały się zapatrywania poety na społeczną rolę sztuki, a
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także jego opinie na temat bieżących wydarzeń i zjawisk kulturowych. Istotna jest także 

zmiana perspektywy spojrzenia na Italię, widoczna w publikacjach prasowych, prywatnej 

korespondencji i wierszach Lenartowicza. W takim kontekście za swoiste zwieńczenie 

dążeń artystyczno-intelektualnych autora Lirenki można uznać jego działalność 

rzeźbiarską, oddziałującą -  w przeciwieństwie do literatury -  bezpośrednio na odbiorcę. 

To dzięki niej polski poeta stał się twórcą międzynarodowym.

W rozdziale III zaprezentowałam drogę twórczą Lenartowicza-rzeźbiarza na tle 

krajowej i włoskiej praktyki rzeźby artystycznej w XIX wieku, aby przejść dalej do 

rozważań nad sposobami istnienia tematu rzeźby oraz metaforyki plastycznej w jego 

poezji. Dociekania te miały na celu prześledzenie zapatrywań artysty na sztukę 

rzeźbiarską, a także pokazanie jego miejsca jako twórcy pośród tendencji artystycznych 

tego czasu. Badania te doprowadziły do zaskakujących wniosków na temat oryginalności 

dzieł rzeźbiarskich Lenartowicza na tle XIX-wiecznej twórczości plastycznej. 

Uświadomiły mi także spójność idei zawartych w obu dziedzinach działalności 

artystycznej autora Lirenki.

W ostatnim rozdziale omówiłam pięć prac rzeźbiarskich Lenartowicza 

(zachowanych lub istniejących jedynie w formie projektu albo opisu) w kontekście ich 

literackich powiązań. Dzieła te, choć mogą się dziś wydawać anachroniczne i trudne w 

odbiorze z uwagi na nasycenie symboliczne oraz specyficzną manierę stylistyczną, 

stanowią interesujące świadectwo żywotności idei chrześcijańskich oraz 

narodowowyzwoleńczych w twórczości Lenartowicza, wyrażanych równolegle w dziełach 

plastycznych i literackich. Niezmiernie ważna wydaje się także oryginalna forma oraz 

intertekstualność omawianych utworów, zdradzająca erudycję autora Album włoskiego, 

ukrywaną niejednokrotnie pod maską prostoty.

VI.2 Wnioski

Włoski dorobek Lenartowicza, tak literacki, jak rzeźbiarski, określa autora Lirenki 

jako twórcę na miarę europejską -  stwierdzam to z pełną świadomością nierównej wartości 

artystycznej poszczególnych dzieł. Jak starałam się wykazać, poeta dążył do ciągłego 

poszerzania swoich horyzontów, korzystając z okoliczności, w jakich się znalazł. Wyjazd 

do Włoch, choć przymusowy, otworzył przed nim nowe możliwości: naukę języka Tassa i 

Dantego, w konsekwencji poznawanie ich dzieł w oryginale, a ponadto ciągłą styczność ze 

sztuką italską, która wykształciła w nim świadomość stylów i dojrzałą wrażliwość
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estetyczną. Zważywszy na okres, w którym przyjechał do Florencji, Lenartowicz miał 

niepowtarzalną możliwość uczestniczenia w narodzinach zjednoczonego kraju, co 

stanowiło dla niego ważny punkt odniesienia w myśleniu o opuszczonej ojczyźnie.

Efekty przemyśleń autora Album włoskiego przestudiować można, badając jego 

korespondencję (prywatną i literacką), jak również poezję i rzeźbę, a także w wykłady 

bolońskie. Pochwała Włoch przeplata się w tych źródłach z refleksją historyczną, 

znajdującą zawsze przełożenie na grunt rodzimy. Lenartowicz jawi się -  w swoich pismach 

i we wspomnieniach współczesnych -  jako aktywny uczestnik włoskiego życia 

kulturalnego i jako gorliwy patriota, szerzący w środowisku florenckim wiadomości na 

temat historii i literatury polskiej. Emocjonalny charakter korespondencji poety pozwala 

prześledzić jego przemianę jako artysty, a także rzuca światło na jego poczucie podwójnej 

tożsamości narodowej. Omówione pisma Lenartowicza zawierają elementy autokreacji. 

Pojawia się ona również w prywatnej korespondencji poety, uwidaczniając się przede 

wszystkim w akcentowaniu poczucia obcości, towarzyszącego emigracji, jak również w 

stawianiu się autora w pozycji wygnańca-tułacza, „wędrownego dziada”, a przy tym brata 

ludu (z przedstawicielami którego nie utrzymywał najprawdopodobniej żadnych 

stosunków osobistych). W połączeniu z rozbudowanymi (choć rozproszonymi) 

rozważaniami natury estetycznej, składa się to na obraz romantycznego poety-emigranta, 

ale i podróżnika, pielęgnującego goetheański mit Italii, a z drugiej strony -  szukającego we 

włoskiej historii rodzimych analogii.

Przedmiotem rozprawy było ukazanie wielorakich przejawów działalności twórczej 

Lenartowicza, ze wskazaniem na ich odmienność od najbardziej uznanych i najszerzej 

omawianych dokonań autora Lirenki. Warto pamiętać o tym, że cała dojrzała twórczość 

poety-rzeźbiarza przypada na czas jego pobytu we Włoszech, gdzie spędził ponad 

trzydzieści lat, czyli przeszło połowę życia. Dlatego przedłożona praca nie pretenduje do 

miana pełnego opracowania włoskiej twórczości Lenartowicza, przedstawiając jedynie 

najważniejsze przejawy jego działalności literacko-artystycznej, i mogłaby w mojej opinii 

być punktem wyjścia do dalszych badań zarówno z dziedziny historii literatury, jak 

dziejów sztuki i myśli estetycznej. Swoją pracę traktuję też jako próbę określenia miejsca 

twórcy Album włoskiego wśród tendencji i nurtów myślowych epoki, jak również 

zaznaczenie jego krytycznego stosunku do aktualnych wydarzeń oraz dyskusji (zwłaszcza 

krajowych).

Za podsumowanie artystycznych dążeń Lenartowicza uznaję jego dokonania w

dziedzinie rzeźby, pozostające w ścisłej korespondencji z twórczością poetycką.
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Wspomniana intertekstualność i alegoryczność tych dzieł skłania mnie do weryfikacji 

obiegowych sądów na temat „lirnika mazowieckiego”, zachęcając do poszukiwań 

kolejnych odniesień i kontekstów. Biorąc pod uwagę zauważalny w ostatnich latach wzrost 

zainteresowania dorobkiem artystycznym Lenartowicza, prowadzenie badań nad jego 

interdyscyplinarną twórczością wydaje się ważne i zasadne.

VI.3 Perspektywy

Snując refleksje nad włoską twórczością Lenartowicza, natrafiłam na kilka 

interesujących zagadnień, które domagałyby się opracowania. Wspominałam o nich w toku 

rozprawy, a w tym miejscu pokrótce je przywołuję.

Pierwszym z nich jest tom poetycki Album włoskie, który został tylko częściowo 

omówiony w rozprawie. Istotne wydaje mi się przywrócenie tego dzieła polskiej literaturze 

jako ważnego kontekstu w badaniach nad wątkami italotematycznymi w polskiej poezji. W 

tym celu niezbędne byłoby ponowne wydanie zbioru, którego pierwsza i ostatnia edycja 

pochodzi z 1871 roku, a także opatrzenie go komentarzem literaturoznawczym. Album 

włoskie jako pierwszy polski tom poetycki poświęcony w całości Italii powinno zająć stałe 

miejsce w rozważaniach nad polską recepcją kultury włoskiej.

Kolejnym ciekawym i wciąż nie do końca opracowanym wątkiem jest działalność 

rzeźbiarska Lenartowicza. Starałam się przedstawić ją  na tle polsko-włoskiej twórczości 

plastycznej XIX wieku, wykazać jej oryginalność i wartość artystyczną. Posłużyłam się 

przykładami pięciu „par” utworów literackich i plastycznych, aby ujawnić 

wielowątkowość interdyscyplinarnej twórczości Lenartowicza. Zbiór dzieł rzeźbiarskich 

autora Lirenki jest jednak znacznie obszerniejszy -  niektóre z prac zachowały się i można 

je oglądać w Polsce (jak Świętych robotników w Krakowie, Madonnę w Wieliczce, Drzwi 

do grobowca Zofii Cieszkowskiej w Wierzenicy). Kontynuacja szczegółowych badań nad 

losami poszczególnych dzieł mogłaby doprowadzić do ujawnienia kolejnych zachowanych 

rzeźb w zbiorach prywatnych, kościelnych czy muzealnych.

Na rozwinięcie zasługują również badania nad interdyscyplinarnymi związkami 

literatury i sztuk w twórczości Lenartowicza. Poza przedstawionymi przeze mnie 

zależnościami jego działalności poetyckiej i rzeźbiarskiej zwraca uwagę również 

zagadnienie muzyczności jego poezji, a także jej dźwiękowe adaptacje (m.in. przez 

Ignacego Komorowskiego640, Stanisława Moniuszkę641, Zygmunta Noskowskiego642 czy

640 M.in. I. Komorowski: Galary (gł. śr. z fort.), Warszawa ok. 1865/ok. 1860; Kalina (głos z fort.),
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Władysława Żeleńskiego643), wśród których osobne miejsce zajmuje libretto do opery Król 

Pasterzy z muzyką Oskara Kolberga644.

Odrębnym wątkiem w biografii Lenartowicza jest kwestia jego relacji z żoną Zofią 

z Szymanowskich. Jak wspominałam, pomagała mu ona zarówno w rozwijaniu talentów 

plastycznych, jak i w rozpowszechnianiu twórczości. Przytaczana korespondencja z 

Kraszewskim dowodzi, że Zofia aktywnie zabiegała o wystawianie i sprzedaż prac męża, 

sprowadzając przy tym własną działalność artystyczną do aktywności wyłącznie 

zarobkowej. Na konieczność przywrócenia tej postaci polskiej kulturze zwróciła uwagę 

Danuta Danek w artykule Zofia Szymanowska. Autoportret w liście645. Prześledzenie roli 

Zofii Lenartowiczowej w edukacji artystycznej męża i w promowaniu jego dzieł mogłoby 

stanowić interesujące uzupełnienie badań nad biografią malarki.

***

Jak starałam się wykazać, życie i twórczość Teofila Lenartowicza mogą stanowić 

kontekst dla innego typu badań literaturoznawczych, kulturoznawczych, biografistycznych 

oraz interdyscyplinarnych nad dziedzictwem artystycznym XIX-wieku. Monograficzne 

przedstawienie postaci Lenartowicza jako artysty wielokierunkowego służyć ma z kolei 

rewizji jego dotychczasowej pozycji w polskiej historii literatury i sztuki. Moim celem 

było także ukazanie anachroniczności etykiety „lirnika mazowieckiego”, jaką od lat 

opatrzona jest jego twórczość, poprzez nakreślenie szerokiego zakresu zainteresowań 

artystycznych i horyzontów intelektualnych autora Album włoskiego, który był przecież 

uznawany za partnera do dyskusji przez twórców o tak niekwestionowanej wówczas 

pozycji, jak Józef Ignacy Kraszewski i Maria Konopnicka, a także samotników 

stawiających wysokie wymagania myślowe swoim interlokutorom, jak Cyprian Norwid. 

Pozostaje mi jedynie wyrazić nadzieję, że moje spostrzeżenia staną się użytecznym

Warszawa ok. 1860/1870; Trzy pieśni z  „Lirenki” T. L... [w:] tenże, Śpiewy polskie z towarzyszeniem 
fortepianu, Warszawa br. r.

641 S. Moniuszko: Dziewczyna [w:] tenże, Śpiew łabędzi. Sześć piosenek..., Warszawa br. r.; Dwie zorze 
(gł. z fort.), Warszawa ok. 1930; Słowiczek [w:] tenże, Wybór piosenek polskich (gł. z fort.), Warszawa ok. 
1885.

642 Z. Noskowski: Pożegnanie (gł. z fort.), Warszawa po 1905; Nasi Górale (baryton z fort.), Warszawa 
1901.

643 W. Żeleński, Jaskółka i Łzy [w:] tenże Trzy pieśni op. 19, Warszawa ok. 1870.

644 O. Kolberg, Król Pasterzy. Opera sielska w jednym akcie, libretto T. Lenartowicz, Warszawa 1860.

645 D. Danek, Zofia Szymanowska. Autoportret w liście, "Ruch Literacki" 2007 z. 6, s. 613-618; taż, 
Sprostowania, „Pamiętnik Literacki” 2010 nr 101/1, s. 257-258.
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przyczynkiem do dalszych badań nad Lenartowiczem, przywracających mu należne 

miejsce w polskiej kulturze.
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