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Było już dawno po północy, kiedy 17 maja 1852 roku, po kolejnym udanym wieczorze, z gości 
poniedziałkowych spotkań, odbywających się w żółtym salonie pani Niny (Magdaleny) oraz 
Wacława Łuszczewskich1, pozostało już tylko z dziesięć osób, w tym Aleksander Tyszyński, 
Józef Komorowski, Józef Koenig. Rozpoczęto rozmowę o wierszach pisanych przez Jadwigę 
(córkę gospodarzy). Tak zawiązała się spontaniczna dyskusja o wartości improwizacji. W reak-
cji na spór Łuszczewscy zaprosili zgromadzonych do zielonego saloniku, części prywatnej 
mieszkania w pałacu Sapiehów na Nowym Świecie. Jadwiga była wówczas osiemnastoletnią 
dziewczyną, do tej pory kojarzoną z komicznie milczącym, zapłonionym podlotkiem, który 
w białej sukience i takiej samej pelerynce z bladolila kokardą siadywał z robótką w najciem-
niejszym kącie salonu matki, za fotelem, gdzie czasami podchodził ktoś, by pożartować sobie 
z nieśmiałej panny. Tym razem stała ona na środku pokoju, gdy pan Wacław zachęcał przyja-
ciół do zadania jej jakiegoś tematu do poetyckiej próby. Józef Komorowski zaproponował, by 
wypowiedziała się, czym jest sama improwizacja. Zlękniona początkowo dziewczyna zaczyna 
mówić i… po chwili dobrotliwe uśmiechy znikają z twarzy słuchających — porażeni hipnoty-
zującą potęgą jej wymowy, wiedzieli już, że oto przed oczyma błysnął im cień geniuszu. Wyda-
rzenie to nastąpiło zaledwie kilka dni po zabawie poetyckiej z Wacławem Łuszczewskim (ojciec 
zachęcił Jadwigę, by spróbowała mówić do niego wierszem na konkretny temat, jak miała 
zwyczaj czynić to w dzieciństwie) i zaledwie kilka tygodni wystarczyło, by wieści o natchnionej 
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1 Nina (Magdalena) Łuszczewska (1806–1869) wraz z mężem, Wacławem Łuszczewskim (1806– 
–1867), otwierają w 1834 r. salon literacki, który — wobec licznej konkurencji — lokuje swe spotkania 
w poniedziałki. Niebywała uroda, urok osobisty i towarzyski takt gospodyni pozującej na arystokratkę 
szybko czynią go najpopularniejszym salonem Warszawy lat czterdziestych i pięćdziesiątych, kiedy 
polityka zaborców czyniła tego typu zgromadzenia właściwymi instytucjami kulturalnymi, gromadzą-
cymi artystów i napędzającymi świat sztuki i nauki. Bywali tu: arystokracja rodowa, duchowieństwo, 
profesorowie, literaci, wydawcy, dziennikarze, sfery urzędnicze — całe społeczeństwo stolicy Królestwa 
poza kupcami i fabrykantami. Specyficznym zachowaniem pani Niny było przyjmowanie z otwartymi 
ramionami artystów, których, bez względu na faktyczny czy wydumany talent, rozpieszczała pochwa-
łami i słowami zachęty do dalszej pracy, przez co bywało, że lada jakim wierszopisom szumiało od tego 
w głowach. Na temat salonu Łuszczewskich — por.: Gomulicki 1968: 5–29.
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dziewczynie rozbiegły się po Warszawie, czyniąc ją sławną, pożądaną, stale obecną na językach 
opinii publicznej. Tak przynajmniej podaje legenda stworzona przez otoczenie na potrzeby 
uwydatnienia narodzin talentu i powtórzona później przez Deotymę w jej zapiskach pamiętni-
karskich. Faktycznie bowiem występowała już w 1851 roku, ściągając na siebie uwagę. Z tego 
okresu pochodzą wiersze Lilia, Pielgrzym, Krucjaty, Wiosna, Ptak niebieski, Taniec — jedne 
z najlepszych, najautentyczniejszych tworów jej pączkującego talentu, jeszcze wolnych od 
maniery wyrosłej na artystycznej klątwie owej legendy natchnionej narodowej wieszczki.

Deotyma improwizowała już osiem miesięcy od oficjalnego debiutu, dla przyjemności 
towarzystwa zgromadzonego w salonie matki, gdy w „Gazecie Warszawskiej” z 20 stycznia 
1853 roku (L.S. 1853: 1–3) pojawiło się coś więcej niż wzmianka o zadziwiającej młodej 
improwizatorce. Jedną z takich krótkich notek była przykładowo ta zamieszczona poprzed-
niego dnia ([***] 1853: 1–3), przy okazji szczegółowej relacji z wybornej zabawy na imieninach 
muzyka Apolinarego Kątskiego. Notabene, relacja ta jest bardzo ciekawa, gdyż rzuca światło na 
warunki, w jakich miała okazję występować Deotyma. Po suto zakrapianym obiedzie, kiedy to: 

[…] szły toasty dalszą koleją […] w atmosferze współczucia i harmonii, która owionęła wszystkich 
zebranych, zwłaszcza od chwili, gdy Kątski, po toaście wzniesionym przez jednego z obecnych na 
cześć gospodarza, sam także wzniósł toast. Nie dokończył go jednak, wyrazy splątały się, gdy mówić 
zaczął o wrażeniu swym dzisiaj, o rozbudzonych a zawsze tlejących uczuciach […]. (Jw.) 

Biesiadnicy toną w pijackiej tkliwości, na wyścigi improwizują toasty, Kątski gra na piani-
nie wszystko, co się da, panowie śpiewają arie, by po północy przenieść się z Resursy Kupieckiej 
do salonu pani Niny, gdzie dopiero o czwartej nad ranem kończy się „doba Kątskiego”. Po ich 
przybyciu, zainspirowana przez głośnych i rozentuzjazmowanych gości, dziewczyna improwi-
zuje na cześć sztuki. Jak widać, nie zawsze szlachetne skupienie i poważny nastrój towarzyszyły 
twórczemu uniesieniu Deotymy; bywało, że improwizacje powstawały nie w wykwintnej, 
a  iście cygańskiej atmosferze. Ale powróćmy do artykułów, które nadały ton bombastycz-
nie aprobatywnej kampanii promującej Jadwigę Łuszczewską i rozpoczęły prasowe potyczki 
między zwolennikami kultu (z apogeum w latach 1853–1855) a jego krytykami. Autor stycz-
niowej recenzji zamieszczonej w „Gazecie Warszawskiej” posłużył się wspomnieniami Józefa 
Keniga, stałego gościa poniedziałkowego, redaktora niniejszego pisma, z debiutanckiego 
publicznego wystąpienia dziewczyny. Wybór to nieprzypadkowy — felieton rozpoczęty od 
usprawiedliwień, dlaczego krakowski „Czas” jako pierwszy powiadomił rodaków o pojawieniu 
się nowego talentu poetyckiego, drukując improwizacje: Krucjaty (Część… Improwizatorka 
1852: 1)2, a potem Taniec (Część… Z Krakowa 1853: 1–2)3, zdradza redakcyjne zażenowanie 
faktem, że ktoś ich w tej kwestii wyprzedził. Stało się tak tylko dlatego, ponieważ redaktorzy 
kierowali się względami przyzwoitości: jako goście Łuszczewskich nie ośmielili się wykradać 
tajemnic, skarbów salonu bez upoważnienia gospodarzy. Powrót do wieczoru sprzed wielu 
miesięcy, choć Deotyma i wcześniej, i później improwizowała wielokrotnie, wreszcie uznanie 
go za „dziewiczy” było najprawdopodobniej efektem umowy między Łuszczewskimi i pismem, 
która miała przysłużyć się improwizatorce z jednej strony, a z drugiej zrehabilitować i przywró-
cić namiastkę palmy pierwszeństwa, jakże istotną dla dziennika, a bezceremonialnie odebraną 

2 Uparcie milczący o warszawskim ruchu literackim „Czas” zaskakuje galicyjską „prowincję” infor-
macją o pojawieniu się niebywałego talentu w osobie improwizatorki „panny Ł…”. 

3 Tym razem dziennikarze pisma już nie są tak przyjaźnie nastawieni do Łuszczewskiej i ze 
zwykłym sobie ironicznym dystansem informują, że Kraków nie jest gorszy od Warszawy, ponieważ 
stolica ma ponoć wybitną improwizatorkę, lecz tylko jedną, za to w Krakowie wczesnym rankiem byle 
zaczepiony człowiek zaimprowizuje jakiś mniej lub bardziej przyzwoity poemat. Tuż po zestawieniu 
młodej poetki z wracającymi do domów pijakami zamieszona została improwizacja Taniec. 



DEOTYMA (JADWIGA ŁUSZCZEWSKA) W WITRYNIE ARTYSTYCZNEJ EWALUACJI... 49

„Gazecie Warszawskiej” przez prowincjonalny „Czas”, nie mówiąc już o innych pismach 
warszawskich. Z artykułu dowiadujemy się, że chodzi tu o „prawdziwy fenomen” — zaledwie 
wyrosła z dzieciństwa dziewczyna, bez przygotowania, pod wpływem natchnienia wypowiada 
myśli nie tylko głębokie, nowe, świeże, młode, ale i odziane w przepyszną formę. Prezen-
tuje siłę, która odmieni oblicze poezji, będzie biczem na rymotwórców, poetów frazeologów 
o miałkich myślach, pokrywających brak talentu stylowym dowcipem i błyskotliwym słowem. 
Jej natchnienie jest szczere i czyste, uczucie głębokie, przemawia przez nią wiara niezmącona 
przez zwątpienie czy rozpacz, pokorny podziw dla Boga i  wielkich dzieł człowieka. Talent 
Deotymy przeczy powszechnej opinii o toporności języka polskiego, trudnego dla poetów. 
W jej ustach staje się melodyjny i śpiewny: „[…] składa się on w miary najrozmaitsze; wiersz 
biegnie dźwięczny, pełny; rym jest łatwy i niepospolity […]” (L.S. 1853: 2). Autor zastana-
wia się nad tym, jak możliwym jest, że jej myśli przesuwają się tak prędko, w tak logicznym 
porządku, z owym zachowaniem miary i doborem rymów, pomimo trudności, jakie nastręcza 
wierszowana forma — coś, co dla innych jest ogromnym wysiłkiem woli, jej przychodzi tak 
łatwo? Nazywa to „darem Bożym”, „zesłaniem”, rozumianym jako cudowne usposobienie 
umysłu, które jest tajemnicą pomiędzy Deotymą a siłą wyższą. Jeśli chodzi o reakcję obec-
nego na tym samym wieczorze, lecz początkowo sceptycznego wobec improwizacji Keniga, 
to w miarę słuchania miał wrażenie coraz większego wpływu „materialnego, magnetycznego”, 
jakby od dźwięków wzniosłej muzyki. W występie brak było deklamacji, jakiejś gry, modulo-
wania głosem; Deotyma stała prosto, bez ruchu, jej głos, nieco przytłumiony, płynął równo, 
jakby trafiał do ust prosto z głębin duszy. Myśli formułowane przez improwizatorkę były 
mu znane, forma dobra, lecz go nie omamiła, a mimo to owo dziwne magnetyczne uczucie 
natchnionego słowa przykuło go do miejsca i wbiło w zachwyt. To, czego był świadkiem, 
dało mu poczucie, że lepiej rozumie potęgę słów Pisma Świętego, że już wie, dlaczego poetów 
zwano prorokami.

Kijowski estetyk, Antoni Marcinkowski (pseud. Antoni Nowosielski) również wyraża swój 
zachwyt na łamach „Gazety Warszawskiej” (Marcinkowski 1853b: 1–3), która stosunkowo 
długo pozostanie przychylna Deotymie. W odróżnieniu od innych recenzentów, improwizacje 
zna tylko z lektury, nigdy nie widział Łuszczewskiej — co jest jego marzeniem — mimo to 
i jemu młoda dziewczyna wydaje się fenomenem: 

Dziwne, niespodziewane zwroty i myśli, jak gromy i błyskawice buchają spod ciemnej, tajemniczej 
zasłony sybillińskiego wiersza. A potem przesuwają się obrazy głębokie, czyste, pogodne; potem płyną 
myśli zdaje się z samej głębi duszy człowieka, potem następuje wysoki polot ducha nieśmiertelnego 
poza krańce widome świata, a z tym wszystkim panuje tu jakaś dziecinna, dziewicza prostota i oso-
bliwsza czystość formy. (Jw. 2)

W tego typu uwagach, które bardzo często będą powtarzały się w recenzjach i refleksjach 
zagorzałych wielbicieli wieszczki, szczególnie w latach tuż po jej debiucie, wyraża się romantyczna 
tęsknota za nadczłowiekiem przekraczającym ramy rzeczywistości, w sposób przyrodzony obcu-
jącym z bóstwem, objawiającym swą moc poprzez sztukę. Poeci z początku wieku gnani pędem 
za nieśmiertelnością, głodem zaświatów, wyruszali szukać ich na przykład w doświadczeniu 
egzotycznych podróży. Romantyczne marzenie — dogorywające już w latach pięćdziesiątych, 
stłamszone przez carską niewolę, lecz nadal bliskie inteligentom i  pisarzom odwiedzającym 
salony warszawskie, niezdolnym w tej przejściowej epoce wyrwać się poza rogatki miasta, 
ciężkie bloki własnych biurek — podane zostało im na tacy w osobie natchnionej dziewicy, 
naiwnie, na siłę kojarzonej z dzieckiem, budzącej wielkie nadzieje i oczekiwania. Marcinkowski, 
czytając improwizacje Kamienie i Niedziela, jednocześnie nie mógł wyjść z podziwu i litował się 
nad talentem, któremu w ramach salonowej zabawy zadaje się tematy trudne, płaskie. Cudem 
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udaje jej się z nich wybrnąć, lecz tylko dzięki niebywałej erudycji i pamięci. Martwiło go jednak 
ich nadużywanie, stanowiące prostą drogę do stępienia wysokiego polotu duszy: 

Chciałem wziąć pióro i napisać do Deotymy: nie zasklepiaj się w słowie martwym, w księdze; czytaj 
w księdze Bożej; bierz stamtąd zgłoski złote, te wieczne, żywe zgłoski, krążące ogniem po niebie; […] 
Ty stoisz wyżej od mędrców, twój horyzont obszerniejszy, ty lepiej od nich pojmujesz wielką księgę 
objawienia. (Jw. 2)

W innym liście, tym razem do „Dziennika Warszawskiego” (Marcinkowski 1853a: 1–2), 
zauważył, że towarzyska zabawa w jej wykonaniu zyskuje rangę wydarzenia mistycznego, aktu 
powoływania do życia poprzez słowo — jej natchniona mowa potrafi ożywić martwe terminy: 
głazy zyskują myśl i przeznaczenie, rzeźbiarstwo to duch potężny, w którym uwidacznia się 
logika cywilizacji.

Do wielbicieli młodej Jadwigi, przynajmniej w roku 1853, należała redakcja „Kuriera 
Warszawskiego”, na czele z początkującym wówczas dziennikarzem, Wacławem Szyma-
nowskim, postrzegającym siebie jako obiecującego poetę. On również z zapałem uczęszczał 
na poniedziałki do pani Niny — swego czasu był autorem euforycznych relacji ze spotkań 
u  radcostwa, zamieszczanych w dzienniku, przy czym skupiały się one na osobie wieszczki 
nazywanej przez niego genialną. W sobotę 1 stycznia, po kameralnym obiedzie wydanym 
przez Łuszczewskich, dwoje geniuszy: Deotyma i Antoni Kątski połączyli siły w natchnionym 
duecie poetycko-fortepianowym:

Dziełem tym była improwizacja do „trzech cnót teologicznych” i kiedy pieśń święta popłynęła z ust 
natchnionej Dziewicy, wtedy jednocześnie spod ręki Mistrza Fortepianisty, towarzyszącego Jej słowu, 
posypały się perły; a gdy brzmienie poezji zlało się z dźwiękiem harmonii, powstało jedno wielkie 
twórcze dzieło, które długo jeszcze po skończeniu brzmiało z zachwytem w uszach obecnych. ([Szy-
manowski] 1853: 14)

Ze Wspomnień… Pauliny Wilkońskiej wiemy, że w tym początkowym okresie Szyma-
nowski bardzo intensywnie przeżywał fascynację osiemnastoletnią Jadwigą. Jedna z opowieści 
głosi, że goszcząc na herbacie u pani P., ktoś delikatnie próbował się zdystansować do jego 
euforii względem wieszczki, na co zareagował rzuceniem w stół szklanką z ukropem, który 
zalał serwetę i groził poparzeniem interlokutorów (Wilkońska 1859: 55). 

Wacław Szymanowski zaczynał karierę jako współredaktor i autor Kroniki tygodniowej 
w „Dzienniku Warszawskim” założonym, wydawanym i redagowanym przez Henryka Rzewu-
skiego, również stałego gościa Łuszczewskich i prawdopodobnie pierwszego dziennikarza-
-agitatora na rzecz Deotymy. Pismo to już w roku 1852 zaczęło przygotowywać grunt pod 
jej literacki debiut, początkowo delikatnymi doniesieniami o pojawieniu się nadzwyczajnego 
zjawiska poetyckiego. Apetyt publiczności literackiej był systematycznie podniecany — czytel-
nicy stali się niecierpliwi i głodni tajemniczej poetki, nim ta się objawiła. Zarówno Rzewuski, 
jak i Szymanowski w pierwszych dwóch latach od debiutu zdawali się bezkrytycznie oceniać 
wieszczkę. Szymanowski jeszcze w 1852 roku wspomina ją jako dziewczynkę skromną, miłą, 
niełaknącą pochwał i niekażącą długo upraszać się o występ — dziecię „uległe rozkazom rodzi-
ców”, którego twarz pod wpływem improwizacji nabierała rumieńców i niewypowiedzianego 
wdzięku ([Szymanowski] 1852: 1–2). Napisał on nawet ciągnącą się przez dwanaście nume-
rów polemikę ([Szymanowski] 1854b: 163–173) z bardzo surową oceną dokonań wieszczki, 
przygotowaną przez Jana Prusinowskiego dla krakowskiego „Czasu” (Prusinowski 1854a–c). 
Szymanowski krytykuje tam mierne predyspozycje profanów z epoki kolei żelaznej i przemysłu, 
nieprzyznających się do braku uczucia, a po części i inteligencji, co czyni ich niezdolnymi do 
rozbioru natchnienia wymykającego się rozumowi. Stawiają oni warunki poezji i chcą, by autor 
naginał się do zewnętrznych postulatów. Tak postąpiono z Deotymą — ludzie niepojmujący 
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poezji nakreślali granice dla jej myśli; gdyby nie to, podziwialiby całkiem inne postępy w jej 
działalności. Jego obrona ma być jednocześnie fachową krytyką człowieka, który, jak sam się 
określa, czuje poezje i doskonale rozumie artystyczne bolączki Jadwigi. Obok „Gazety Warszaw-
skiej”, „Kuriera Warszawskiego” i „Dziennika Warszawskiego” o wdzięczność improwizatorki 
ubiegała się również stołeczna „Gazeta Codzienna”, która zachwyca się lub broni Łuszczewską 
od 1853 do 1856 roku. 

Na owe zachwyty „na szczudłach” zareagował „Czas” krakowski, najpierw w postaci dosyć 
łagodnego żartu, zdając dowcipną relację ze „straszliwej polemiki”, która rozgorzała w czterech 
pismach warszawskich z powodu Deotymy:

„Kurier” nazwał ją „genialną improwizatorką”, „Dziennik Warszawski” „talentem genialnym”, „Ga-
zeta Warszawska” „genialnym talentem”, a „Gazeta Codzienna” „improwizatorką genialną”, i zaczęły 
się wszystkie kłócić między sobą, kto ma słuszność i kto pierwszy wyrzekł wielkie słowo. (Część… 
Z Warszawy 1853: 1)

Potem pojawiły się w artykule Prusinowskiego (Prusinowski 1854a: 1–2)4 już poważne 
oskarżenia: o klakierstwo, o przeistoczenie się krytyki warszawskiej w towarzystwo wzajem-
nej adoracji lub nienawiści — uzasadnionych wyłącznie tyranią koterii, a nie szczerym 
osądem — gdzie oklepana pochwała lub chęć osobistej zemsty zastąpiły prawdę. Awersja do 
kilkunastoletniej Jadwigi wydaje się raczej podyktowana bijącą z artykułu wściekłością na klikę 
salonową, gromadzącą się u pani Niny, która próbuje wcisnąć ogółowi swoją wychowankę 
jako geniusza poezji, co, według Prusinowskiego, obraża zmysł estetyczny i inteligencję całego 
narodu. Dziennikarza „Czasu” poparł Karol Estreicher w jednej z najbardziej fachowych analiz 
okoliczności narodzin talentu i jego popularności (Estreicher 1854). Wykazując literackie 
„wytrzebienie” Królestwa Polskiego, które ostatni utalentowani twórcy (Teofil Lenartowicz, 
Cyprian Norwid, Roman Zamorski, Karol Baliński) opuścili w 1848 roku, uciekając przed 
„ciasną” i „duszną” atmosferą przemocy cenzury carskiej, bez ogródek wytyka płyciznę tamtej-
szym dziennikom. „Kuriera Warszawskiego” nazywa wprost: „[…] ramotą, będącą zakałą, 
poniżeniem piśmiennictwa, dowodem spróchnielizny umysłowej ogromnej części czytelni-
ków, mogących znaleźć w nim przyjemność” (Estreicher 1854b: 323). 

Tyle o wojnach publicystów, lecz nim omówione zostaną uwagi krytyczne — bardzo 
często niemające nic wspólnego z krytyką, za to pełne złośliwości, inwektyw i prymitywnego, 
brukowego humoru — warto odnotować, jak w tym początkowym okresie, gdy do, pilnie 
strzeżonej od skalania, świadomości wieszczki nie docierały wieści o  zbierającej się nad jej 
głową ciemnej chmurze niechęci, zachowywała się i czuła sama zainteresowana oraz jak do jej 
kariery ustosunkowani byli rodzice. Miłość rodzicielska okazywana była w osobliwy sposób, 
zwłaszcza od momentu, gdy Jadwiga objawiła niepospolite zdolności poetyckie i zaczęła się 
jawić matce jako najkosztowniejszy ze skarbów, z atrakcji spotkań poniedziałkowych. Można 
powiedzieć, że obca jej była większość psot dzieciństwa i głupstewek młodości, niepasujących 
do wytwornego świata salonu literackiego. Nie zaznała uroków podwórkowych przyjaźni 
i zabaw, gdyż matka kazała jej unikać towarzystwa innych dzieci, co samo w sobie ma już niepo-
kojący wydźwięk kuriozalnego purytanizmu, upatrującego w dziecięcych swawolach, nieokieł-
znaniu, ciekawości świata zarodków złych skłonności, które tylko surowe wychowanie może 
wyplenić. Pani Nina była zdania, iż przebywając z osobami starszymi, a zatem i rozumnymi, 
dziewczynka szybciej dojrzeje w owej walce o dostosowanie się, dogonienie świata dorosłych. 
Kształcona była w domu: najpierw przez rodziców, potem przez dostojnych profesorów, księży 
lub ludzi nauki, za granice podróżowała zawsze z rodzicami. Jej marzeniem, ideałem, celem 

4  Do napisania recenzji zmotywowały ponoć autora powtarzające się listy czytelników oburzonych 
zewsząd atakującymi ich zachwytami gazeciarzy nad wieszczką.
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był od początku magiczny świat salonu matki, wokół którego kręciło się życie rodziny Łusz-
czewskich. Lalki kilkuletnich Jadwigi i Kazimiery były obiektem zabaw nie w typowy dla tego 
wieku dom, lecz salon — starsza siostra zapraszała literatów i artystów, młodsza zaś, Deotyma, 
preferowała filozofów i muzyków różnych narodowości i epok, których intelektualne dyskusje 
odtwarzane były przez dziewczynki w trakcie tych wyimaginowanych biesiad. Od roku 1846 
(Jadwiga ma dwanaście lat) do 1849 siostry co miesiąc przygotowują jednoarkuszowy zeszyt 
dziecięcego pisma „Pszczółka”; redakcją zajmowała się Kazimiera, autorem tekstów zaś była 
Deotyma i wybitni goście ich matki. Jadwiga zaskakiwała obserwatorów nie tylko talentem, 
lecz także, w efekcie przebywania wyłącznie z dorosłymi w izolowanym środowisku intelektu-
alnych i artystycznych sfer, nietypowym dla nastolatki poważnym usposobieniem: 

Zadziwiająca także brakiem przymiotów umysłowi niewiasty, a szczególniej młodej dziewicy najwła-
ściwszym, pogardą tego wdzięku, prostoty i  tkliwości, który zwykle kobiece i młodociane utwory 
znamionują, wyraźną żądzą wiedzy, a nie wyraźnym oznaczeniem przekonania religijnego i uśpieniem 
niejednego uczucia, które się zwykle w młodym sercu najpierwsze rodzi. (Kronika 1858: 682)

Przez niektórych była oceniania wprost jako „stare dziecko”, porównywana do egzotycznej 
rośliny kwitnącej gwałtownie i na krótko „umarłą krasą” (Prusinowski 1854a: 2). Faktycznie, 
jej życie pod okiem rodziców można porównać do bytu kwiatu uprawianego w sztucznym 
środowisku szklarni. Ową szklarnią był salon jej matki. Matki, nie ojca; Wacław Łuszczewski 
bowiem, nazywany złośliwie za plecami „Ninusem”, z przyjemnością sytuował się w cieniu 
ambitnej żony, której dobrowolnie oddawał we wszystkim pierwszeństwo (Bartoszewicz 
1922b: 1). Salon ten, owszem, zwykło uważać się za współczesne centrum narodowej myśli 
i sztuki, lecz należy tu również dodać, że tylko takiej, która była tolerowana przez carski rząd. 
Łuszczewski był wzorowym urzędnikiem, zajmował wysokie stanowiska (m.in. dyrektora 
wydziału przemysłu) i całe życie pracował na rządową pensję oraz łaskę zwierzchników. Szale-
nie interesującą charakterystykę ojca Deotymy, informującą o potulności i uległości cechującej 
rodzica wieszczki, zanotował w swym pamiętniku Julian Bartoszewicz, znakomity historyk 
i gość poniedziałków:

W ogóle jednakże należał do kategorii ludzi, których ja ogólnym wyrazem nazywam szambelanami. 
U szambelanów nie ma przekonań głębokich, jest za to kłanianie się wszystkim wyższym […]. Praw-
dy sobie nigdy nie powiedzą, bo chodzą zawsze w jedwabnych rękawiczkach, a i język chyba oblekają 
w tę jedwabną rękawiczkę, nie mogą stąd znieść krytyki, recenzji, cenzur. Wszyscy oni są wielcy, wszy-
scy uczeni, wszyscy zacni. Najwyższy dla nich ideał uśmiech cara, ministra, księcia hrabiego, choćby 
barona. Całe życie w ukłonach, w drobiazgach. Tytuły, honory, zaszczyty, ordery, to dni szczęścia dla 
szambelanów. (Jw. 1–2)

Łuszczewski najpierw został mianowany kamerjunkrem przez Mikołaja I, dla którego 
improwizowano w tym czasie dwór polski, potem awansował na szambelana carskiego, choć 
na krótko. Był człowiekiem poczciwym, lecz biernym i niezbyt odważnym. Patriotyczne 
manifestacje zdarzały się Łuszczewskim rzadko i to wówczas, gdy dostrzegali w nich własną 
korzyść, na przykład 2 marca 1861 roku na pogrzebie pięciu poległych, kiedy Deotyma na 
czele manifestacji niesie symboliczną koronę cierniową, a następnie improwizuje Dzwon 
zmartwychwstania. Po pogrzebie pięciu poległych społeczeństwo zaczęło się burzyć, rząd ustę-
pował i zanosiło się na reformy — dobrze widziane były wówczas indywidualne demonstracje 
patriotyzmu i  poświęcenia dla ojczyzny. Łuszczewski, wraz z kilkunastu innymi członkami 
dworu carskiego w Warszawie, rzucili swe urzędy, żądając dymisji. Czy mężczyznę — męża 
i ojca, który w przeddzień powstania wyrzekł się tylko symbolicznej godności, nie porzucił 
jednak rządowej posady, dającej mu 2,5 tys. rubli, można potępić za pozowanie na patriotę 
i tchórzostwo? Byli tacy, co dla walki o ojczyznę nie zawahali się postawić na szali wszystkiego, 
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łącznie z życiem, ale nie każdy może i chce być męczennikiem; Łuszczewski stał się nim wbrew 
własnej woli. Według relacji Felicjana Faleńskiego (Faleński 1964: 70) w noc aresztowania 
carska policja zastała go ubranego w mundur szambelański, co według pamiętnikarza miało 
być oznaką próżności; wygląda to jednak bardziej na próbę osłonienia się dawną godnością 
przed porwaniem i zsyłką. Wymierzoną mu karę znosił fatalnie i niegodnie, o czym świadczą 
listy z Rosji pisane do matki po francusku przez Deotymę, w których dziewczyna, wyręczając 
pogrążonego w przygnębieniu ojca, zachwycała się pięknem, potęgą, kulturą, prawami i refor-
mami kraju zaborcy, wreszcie grzecznością urzędników rosyjskich. Listy te przeznaczone były 
nie tyle do pani Niny, co do władz i policji, a także dygnitarzy carskich, matka bowiem pozwa-
lała je odpisywać, by dotarły do jak najszerszych sfer moskiewskich (Bartoszewicz 1922c: 1). 
Owo korzenie się nie przyniosło zamierzonego skutku, blisko dwa lata trwała tułaczka po 
Rosji, a Łuszczewski zmarł wkrótce po powrocie z zesłania (1867), nie odzyskując posady5. 
Wydarzenia te nie przyczyniły wieszczce chwały, ale z drugiej strony, Jadwiga, wywalczyw-
szy sobie pozwolenie na podążenie za ojcem na wygnanie, wykazała się niezwykłym hartem 
ducha i bezwzględnym przywiązaniem. Dzień w dzień obserwowała cierpienia rodzica, który, 
oderwany od familiarnej przestrzeni Warszawy, własnego biura i radosnego domu, upadał na 
duchu, chorował, mimo jej heroicznej postawy — objawionej dosyć niespodziewanie, biorąc 
pod uwagę sybillińsko-salonowe życie. Jadwiga nie tylko dzielnie znosiła trudy podróży, lecz 
również roztoczyła macierzyńską opiekę nad ojcem, piorąc, gotując, właściwie będąc na jego 
usługach w owych prymitywnych warunkach zastanych w Sybirsku, Czembarze czy Jadryniu. 
„Wieszczka narodowa”, dla wielu zwiastunka renesansu polskiej mowy i poezji, nie odmówiła 
napisania hańbiących listów w języku francuskim i podpisania ich swym słynnym imieniem, 
co mogło i powinno przekreślić jej przyszłą karierę. Tak się nie stało. Ogół — choć owe listy 
były powszechnie znane — być może przypadkiem, może intuicyjnie, zdecydował zapamiętać 
Deotymie epizod wygnańczy jako czyn honorowy, który odtąd będzie wspominany pozytyw-
nie w każdej jej biografii. 

W świetle relacji o Wacławie Łuszczewskim, nie dziwi, że decydujący wpływ na córki, 
zwłaszcza na Jadwigę, miała pani Nina, będąca najpierw gospodynią salonu, a dopiero 
potem matką. Dostrzegłszy w córce potencjał, który mógł uczynić imię gospodyni jeszcze 
popularniejszym, eksploatowała utalentowane dziecko, wystawiając je co tydzień na salonowym 
jarmarku poetyckim: „Salon pani Niny stał się teraz świątynią sztuki, ona sama zaś jakąś 
osobliwą kapłanką, ukazującą gościom Deotymę niby nową Sybillę” (Gomulicki 1968: 27). 
Pierwszy okres twórczości, upływający wyraźnie pod prymatem rodzicielskich wpływów, 
improwizatorskich popisów i kreowania wizerunku genialnej dziewicy, należy datować 
mniej więcej do roku 1863, tj. roku podążenia za ojcem na wygnanie. Od tego momentu 
wyraźnie maleje wpływ apodyktycznej pani Niny, a Jadwiga dojrzewa i usamodzielnia się, 
również twórczo. Właśnie wtedy, w latach 1864–1865, powstaje Wanda (dat. Warszawa 1887; 
fragmenty drukowane w czasopismach od roku 1870), poemat dramatyczny, który obok 

5  O konsekwencjach poniesionych przez rodzinę Łuszczewskich wskutek represji pisze Deotyma 
w swoim Pamiętniku: „Po naszym powrocie z wygnania, zamiast wypoczynku i pociech, czekały nas 
nieskończone zgryzoty. Matkę moją zastaliśmy ze zdrowiem ostatecznie złamanym i z duszą tak zbolałą, 
że nawet nasze przybycie nie mogło już jej ożywić. A co jeszcze innych spotkało nas goryczy i zawodów! 
Ja w głębi duszy byłam oburzona tą niesprawiedliwością losów dla mojego ojca. […] Ledwie nastał 
ów nieszczęsny dla mnie rok 1867, już objawiła się u mego ojca straszna, nieprzebaczająca choroba, 
która według doktorów przychodzi zazwyczaj w skutku wielkich zaziębień i wielkich cierpień duszy. Ach, 
i jednych, i drugich mu nie brakło! Nie tylko straszna to choroba, lecz i zdradna. Od lat kilku wyżerała 
go niewidzialnie […]” (Łuszczewska 1968: 146–147).
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Panienki z okienka (Deotyma 1893) i Sobieskiego pod Wiedniem6 zyskał największe uznanie 
krytyki7 i samej autorki. Niemniej, do tego czasu młodą wieszczkę kształtuje egotyczna wizja 
matki, która uczyni z niej artystkę rozdartą między skromnością, pokorą wobec bliźnich, 
świadomością własnej ułomności, a salonowym piedestałem i pragnieniem hołdów. Pomysłem 
pani Niny było uczynienie z córki wieszczki „niepokalanej”, poświęcającej konwencjonalne, 
ziemskie radości związane z miłością i posiadaniem potomstwa na ołtarzu sztuki: 

[…] miała się do niej odezwać w takie mniej więcej słowa: — Jeżeli chcesz zostać poetką, musisz na 
zawsze wyrzec się życia przeciętnej kobiety, małżeństwa i macierzyństwa, A jeśli chcesz tańczyć na 
balach, mieć konkurentów i wyjść za mąż, mowy nie ma o poezji. Muzy są zazdrosne i nie dzielą się 
z nikim. Wybieraj! (Gomulicki 1968: 25)

Wywód ten przypomina krzyk oburzenia, brzmi jak strofowanie córki, która ośmieliła się 
zamarzyć o losie zwykłej panny na wydaniu wbrew woli matki, snującej ambitne plany dla 
dziewczyny. Pomysły rodzicielki, popierane przez warszawskie dzienniki, kreujące w recenzjach 
Deotymę na geniusza poezji wyniesionego przez niezwykły talent ponad doczesność, na potęgę 
zaklętą w słabym ciele dziewczyny, trwożącą i fascynującą jednocześnie, odniosły oczekiwany 
skutek — Jadwiga w końcu uwierzyła w swe posłannictwo i nadzwyczajną rolę. Wspomina 
o  tym biskup Ludwik Łętowski, który, spędzając sporo czasu z Łuszczewskimi w Sopocie 
w 1856 roku, jako duszpasterz zasugerował dwudziestoczteroletniej Deotymie konieczność 
wypełnienia szacownego obowiązku macierzyństwa, na co ona z oburzeniem i niedowierza-
niem w jego słowa odpowiedziała, iż „powinna się krajowi” (Łętowski 1866: 203):

Gdy widywaliśmy się codziennie, ośmieliłem się jej powiedzieć, że wszystko to pięknie, ale jej powo-
łaniem było być żoną i zostać matką, a uszczęśliwić męża i wychować rodzinę katolicką. Okrzyknie 
się na to: „Jak to? I waćpan mi to radzisz? Ja powołana jestem naród mój wyśpiewać”. (Łętowski 
1956: 298)

Zapowiadano, że prześcignie samego Mickiewicza i otworzy nowy okres w dziejach 
polskiej sztuki, skoro już w tak młodym wieku przejawia owe niespotykane zdolności. Jadwiga 
bardzo poważnie potraktowała te oczekiwania i czyniła wszystko, by im sprostać. Tak wspo-
mina pełne sukcesów lata 1852–1853:

Nie mogłam być upojona, gdyż byłam ciągle zatrwożona. Trwożyło mnie poczucie ogromnej od-
powiedzialności, jaką na mnie wkładają takie głośne początki, bo jeśli noblesse oblige, to i succés oblige. 
Rozumiałam doskonale, że wszystkie owe zachęty są mi dawane tylko jakby na kredyt, w przewidy-
waniu tych rzeczy, które powinnam kiedyś zrobić. Tak powinnam! Ale czy zrobię? I jak je zrobić? To 
była moja troska nieustanna, to był zarazem i bodziec do pracy. (Łuszczewska 1968: 109; podkr. J.Ł.)

Pełna zapału pracowała wtedy nieustannie, wykazała się wielką produktywnością, choć 
większość tego, co wówczas napisała, trafiło, jak sama stwierdziła, do szuflady. Gdy wypełniała 

6 Z cyklu Polska w pieśni. Śpiewy I–III. Kraków 1984. Śpiewy IV–VI. Warszawa: drukiem 
A.T. Jezierskiego 1904. Śpiewy VII–IX. Warszawa 1908.

7 Wanda odczytywana była na czwartkach w 1871 roku. Zakończeniu odczytów towarzyszyła 
wielka pompa z wręczeniem darów wieszcze: cennego albumu pamiątkowego, przebogatego świecz-
nika, który odtąd zapalany był podczas każdego z odczytów, oraz posążka Wandy. W tym samym roku 
w Teatrze Wielkim dramat wystawiony został — w formie żywych obrazów w układzie Aleksandra 
Lessera — dwa razy: na cele dobroczynne i na rzecz ubogich studentów. Inscenizacje również nie obyły 
się bez oznak czci: „Po tym ostatnim przedstawieniu weszli do loży Deotymy czterej przedstawiciele 
[tekst nieczytelny] jej wieniec wawrzynowy i cztery wielkie bukiety przy odpowiedniej mowie Stani-
sława Wydżgi, a przy wyjściu z teatru młodzież uniwersytecka od drzwi loży aż do podjazdu utworzyła 
szpaler, środkiem którego Deotyma przeszła do powozu” (Bogacz 1928: 5).
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się teka z powstającymi na bieżąco improwizacjami i poezjami8, w jej głowie kiełkował pomysł 
na dzieło o skali homeryckiej — pragnęła w cyklu poematów i dramatów poetyckich zamknąć 
dzieje polskie od czasów mitycznych po współczesność. Tej ogromnej budowli nadała nazwę 
Polska w pieśni. Jak można się było spodziewać, a czego nie przewidział młodzieńczy umysł 
sekundowany przez autorytety i pogrążony w zapale, ambitny projekt przerósł możliwości, 
mimo że Deotyma poświęciła mu się całkowicie. Uczyniła zeń swoje motto życiowe, przyczynę 
każdego z powziętych kroków, wyższy cel uświęcający jej istnienie, o czym z resztą przypomi-
nała w publicznych wystąpieniach, na przykład na raucie zorganizowanym dla niej we Lwowie 
w 1882 roku:

I ja ślub wzięłam z kalinowym wieńcem, 
Kapłance pieśni, o! nie zdjąć go z głowy. 
I mnie jedynym w życiu oblubieńcem, 

Najświętszy duch narodowy. 
I życie pędzę wśród miłosnej troski 
Na wpatrywaniu się w jego oblicze 
Pocięte, jakby obraz częstochowski, 

Jak obraz ów, tajemnicze.  
(Korespondencja 1882: 2)

Otoczona była zafascynowanymi nią kawalerami, tzw. młodzieżą, która oszołomiona jej 
talentem, spontanicznie przenosiła swój zachwyt idolką na wyimaginowane uczucie, durząc się 
w jej klasycznym profilu, regularnych rysach i pełnej, posągowej figurze. Według Kazimierza 
Bartoszewicza towarzyszył jej legion adoratorów (Bartoszewicz 1922a: 1). Znana jest również 
anegdota o Kornelu Ujejskim, który jako uczeń siódmej klasy, zafascynowany twórczością 
wieszczki, przekradł się z Galicji bez paszportu, pieszo do Warszawy. Po odsłuchaniu impro-
wizacji o Bohaterstwie wrócił do Lwowa tym samym ryzykownym sposobem (Bogacz 1928: 
4). Jadwiga zapoczątkowuje niespotykaną dotąd modę, która nastała wśród kilkunastoletnich 
panien z różnych stron Polski, pragnących iść w ślady słynnej rówieśniczki. Tylko do „Dziennika 
Warszawskiego” w ciągu kilku miesięcy 1854 roku zgłosiło się dwanaście poetek z pretensjami, 
by drukować „błahe płody ich dziewiczej wyobraźni” — zauważa oburzony owym panieńskim 
szturmem na dzienniki Karol Estreicher (Estreicher 1854c: 339). Początkowo nieroztropne 
pismo wydrukowało kilka takich „arcydzieł”, ale szybko zrozumiało swój błąd, gdy redak-
cja zasypana została stertą poszytów, wypchanych ślicznym papierem zapisanym wierszami, 
świadczącymi o wyjątkowej infantylności ich autorek; a nadgorliwi sąsiedzi, rodzina domoro-
słych poetek i lokalni patrioci zaczęli atakować redakcje listami zarzucającymi „Dziennikowi 
Warszawskiemu” stronniczość i lekceważenie przyszłych rywalek słynnej Deotymy9.

Również zewnętrznie zachowuje Jadwiga pozory dyktowane przez fakt funkcjonowania 
jako obiekt kultu. Otacza ją aura oddalenia i niedostępności. Czytelnik relacji pamiętnikarskich 
odnosi przykre wrażenie, że Deotymę ogląda się jakby z boku, z perspektywy widza, jak jakąś 
ciekawostkę lub aktora, któremu co najwyżej można po występie złożyć gratulacje i okazać 
konwencjonalny zachwyt. Przykład mogą tu stanowić wspomnienia Pauliny Wilkońskiej 

8  Improwizacje i poezje. Warszawa 1854 zawierają: 19 improwizacji i 20 innych wierszy, w większo-
ści publikowanych w czasopismach w latach 1852–1854; Improwizacje i poezje. Poczet drugi. Warszawa 
1858 zawierają: 35 improwizacji i 24 inne wiersze, w większości publikowane w czasopismach w latach 
1854–1857 oraz cykl 22 Sonetów do oblubieńca.

9 Przykładem może być notatka polemiczna, zamieszczona w „Dzienniku Warszawskim” jako 
forma obrony przed zarzutami o celowe pomijanie osiągnięć „improwizatorki Słuckiej” przez pismo. 
Przy okazji poirytowany całą tą sytuacją dziennikarz (Wacław Szymanowski) wyraża swoją negatywną 
opinię o modzie na improwizacje wśród panien (por.: [Szymanowski] 1854a: 1). 
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(Wilkońska 1859: 38–65): opisuje ona poniedziałki i improwizacje, przytacza rozmowy 
z gośćmi, anegdoty z nimi związane, opinie o występie wieszczki, lecz brak w tym wszystkim 
samej Deotymy, która zdaje się nie uczestniczyć w rozmowach i poza samym wzniosłym 
momentem improwizowania jest wielką nieobecną wieczoru, jakby znajdowała się poza 
obrębem towarzyskiej części spotkania. Przez większość naocznych świadków określana jest 
jako panna nad wyraz dostojna, uprzejma, lecz chłodna i niedostępna, niczym królowa na 
audiencji, którą zresztą miała prawo się czuć w 1856 roku u szczytu improwizatorskiej sławy:

W rozmowie zimna, konwersacja z nią wcale trudna, nie podnosi bogactwem wrażeń ani świeżością 
myśli jakby skąpanej w cieple serca, jak to się czuje u Narcyzy [Żmichowskiej — przyp. I.W.]. Jed-
nym słowem, wcale panna Deotyma niesympatyczna, z kim tylko mówiłam, co ją poznał, doznał 
takiego samego wrażenia jak ja. (Tokarzówna 1962: 379)

Na poniedziałkowych improwizacjach pojawiała się w kostiumie, np. greckim lub 
w  białych powłóczystych szatach, mających na celu wzmocnić teatralny efekt wystąpienia. 
Tak też pozowała do portretów. Józef Simmler namalował ją improwizującą na tle antycznej 
świątyni, gdy otoczona kapłankami spisującymi jej słowa, w uniesieniu kieruje swój wzrok ku 
niebu. W przebierankach tych uczestniczyła również pani Nina; razem chodziły z wizytami 
po Warszawie przebrane w stroje pielgrzymskie (por.: Faleński 1964: 70). Tego typu zacho-
wania oraz stawianie dziewczyny na piedestale przesadnie wysokim w stosunku do osiągnięć 
salonowych improwizacji, a w końcu chłodna ocena jej literackich prób, które okazują się nie 
sięgać szczytów kolosalnych oczekiwań, wywołują falę krytyki, drwin i żartów, proporcjonalną 
do wcześniejszej euforii. 

Intrygujący był fakt, że jej najbardziej zjadliwymi prześmiewcami stawała się część 
niedawnych wielbicieli — jedni występowali otwarcie przeciwko dawnemu bożyszczu, inni, 
zasłonięci pancerzem obłudy, nadal uczęszczali na poniedziałki, oficjalnie doceniając jej pracę, 
nieoficjalnie zaś, anonimowo, ściągając wieszczkę w błoto paszkwilu. Aleksander Niewiarow-
ski pisze na przełomie lat 1854–1857 w „Gazecie Warszawskiej” liczne pochwalne recenzje 
dotyczące wieczorów z improwizacjami, twórczości Deotymy i innych związanych z nią wyda-
rzeń o charakterze towarzyskim. Uderza w nich — poza przesadną czołobitnością i pochleb-
stwem — nienaturalny, fałszywy dla krytyki ton delikatności, która objawia się w cyzelowaniu 
każdego słowa tak, by przypadło ono do gustu, nie uraziło tego, o kim się pisze:

Gazeta Pańska prawdziwą uroczystość wyprawiła wykształconej powszechności, zamieszczając utwór, 
którego każda prawie strofa jest osobnym, doskonale urobionym kształtem, tworzący wespół z inny-
mi posąg, równy ogromem tym olbrzymom natury, o których nam rozpowiada tak cudnie. (Niewia-
rowski 1854: 3)

Cytowany wyżej fragment pochodzi z listu do redaktora „Gazety Warszawskiej”, w którym 
Niewiarowski kaja się publicznie za początkową niewiarę w talent Deotymy, przyznaje się do 
pomyłki, jaką popełnił metodycznie i oschle oceniając jej poezje, i podkreśla swoją krytycz-
noliteracką ułomność w tym względzie. Dodaje, że jest teraz szczęśliwy, ponieważ zrozumiał 
swój błąd, dzięki czemu może być świadkiem, jak geniusz poezji ponownie nawiedza polską 
literaturę. Co ciekawe, data publikacji listu staje się momentem przełomowym dla dzienni-
karza, odtąd bowiem to właśnie Niewiarowski będzie zdawał sprawozdania z poniedziałków 
i dokonań Jadwigi, stając się mile widzianym gościem w popularnym i obleganym domu 
Łuszczewskich (por.: [Niewiarowski] 1855a–d; 1857a–b). Równocześnie jednak z potulnymi 
recenzjami pisanymi do gazet, przygotowywał on tekst o szerszej skali: Galeria panien na wyda-
niu. Szkic obyczajowy wydany w Warszawie w 1855 roku, w którym charakterystyka panny 
numer 4 — Literatki — stanowi prześmiewczą krytykę młodych poetek; przy czym sylwetka 
ta zawiera wiele elementów nawiązujących bezpośrednio do Deotymy, co czyni ją dosyć 
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dokładną i nietrudną do rozszyfrowania karykaturą wieszczki. Już na wstępie dowiadujemy 
się, że za największymi arcydziełami literatury stoją kobiety, gdyż płeć ta zawsze miała wyższe 
od mężczyzn usposobienie do „płodności”. Panna Literatka ujawnia się jako geniusz zazwyczaj 
dzięki spostrzegawczości mamy lub ubogiej kuzynki-rezydentki, pragnącej się przypodobać 
pani domu. Następnie podlotek prezentowany jest na imieninach Papy, gdzie rozpoczyna 
się era wielkości dziewczęcia, promowanego teraz przez rodzinę i przyjaciół domu. Odtąd 
żadna herbata, obiad czy wieczór nie odbędą się bez popisu. Jeśli panna Literatka jest uczona, 
zamęcza swoich „wielbicieli” zawiłymi i za długimi „traktatami w materiach ultrametafizycz-
nych”, które: „[…] sprzedają się istotnie za cenę anielskiej cierpliwości i szatańskiej obłudy 
słuchaczy. Lecz wszyscy adorują małe cudo, ziewając skrycie i Panna Literatka wzrasta w pychę 
w siebie i sławę u ludzi” (Niewiarowski 1855e: 28). Niewiarowski wielokrotnie piętnuje 
w  tekście elementy fałszu i zakłamania — nieodłącznych towarzyszy pochlebstwa roztacza-
nego nad salonowym popisem. Biorąc pod uwagę, że przecież sam jest jednym z obłudników 
kadzących wieszczce, cechowała go albo skończona hipokryzja, albo żywił taką pogardę dla 
Łuszczewskich, że nieszczerość wobec rodziny uważał za adekwatną karę dla ich pychy, wobec 
czego nie poczuwał się do winy. Kolejnym z etapów twórczego rozwoju panny Literatki jest 
pisanie wielkiego dzieła. Jego narodziny znamionuje zmiana nastroju dziewczyny — nurza się 
ona w „jakiejś mgle bolesnego natchnienia”, „bólach duchowego macierzyństwa”. Zadaniem 
Papy jest wcisnąć owe majaczenia „geniusza swojego wieku” drukarzom, co nie jest łatwe, bo 
ci postawieni przed obywatelskim obowiązkiem wydania „arcydzieła” wiją się jak piskorze. 
Jeżeli próby nie powiodą się, pozostaje wydać utwory na własny koszt lub, co często zdarzało 
się również Deotymie, schować je w szufladzie, tłumacząc czyn jakąś wyższą koniecznością. 
Niewiarowski nie powstrzymuje się również przed wytknięciem Deotymie jej tuszy10, za 
którą obwinia łakomstwo panny, co raczej nie licuje z wizerunkiem wiotkiej, żyjącej jedynie 
natchnieniem, a nie trywialnym jadłem śmiertelników, prorokini romantycznej. Kpi, że na nic 
zdaje się tu pozowanie na słabą i wątłą, udawanie przygniecionej krzyżem poetyckich uniesień. 
Ów szkic musiał umknąć uwadze Łuszczewskich, skoro jeszcze w lipcu 1857 roku przyjmują 
dziennikarza u siebie, ale to nie jedyne oszczerstwo, jakie rzucił w ich stronę. Niewiarowski 
słynął również z dowcipnych parodii improwizacji, o których wieść dotarła w końcu do rodzi-
ców wieszczki, za co ostatecznie zamknęli mu oni drzwi do swojego domu (Faleński 1964: 63).

Wacław Szymanowski, kolega po fachu Niewiarowskiego, wykazywał się równą, o ile 
nie większą obłudą. Jako współredaktor „Dziennika Warszawskiego” i gość poniedziałków, 
umieszczał w gazecie improwizacje Deotymy, a każdą kazał odbijać złotymi czcionkami na 
różowym papierze (jw. 69). W roku 1855 jego zapał ostygł i zmienił się w anonimowe, a potem 
już otwarte obśmiewanie wieszczki, głównie poprzez umniejszanie jej talentu w całkiem 
udanych parodiach improwizacji, do których Szymanowski miał rzeczywisty talent. Drukował 
je również, naturalnie anonimowo, w „Dzienniku Warszawskim” (Mahoń 1854: 4–5). Kiedy 
Łuszczewscy dowiedzieli się o tym, jego również przestali wpuszczać do swego domu, każąc 
lokajowi — dosłownie — zepchnąć go ze schodów, gdyby się pojawił. Zaczął zatem bywać 
w salonie u pani Pruszkowskiej, nie zaprzestając prowadzenia kampanii przeciwko Deotymie. 
W wydanych w 1855 roku Literatach warszawskich, przy okazji analizy twórczości Narcyzy 
Żmichowskiej, nawiązuje do Deotymy — choć jej nazwisko nie zostaje wymienione, to 
charakter zarzutów nie pozostawia wątpliwości, co do tożsamości osoby krytykowanej:

A poezja ta nie była książkowa, nie była czerpana z cudzego wrażenia, cudzego doświadczenia i opi-
sów, ale z życia, z własnego życia, z własnych łez i cierpień, z własnego uśmiechu i radości. Toteż nie 

10 „Młoda jeszcze, niewiele więcej nad lat 20, postaci wcale nie smukłej, ale tłuściutka i szerokawa, 
wzrostu średniego, blondynka z grubawymi rysami, a gdzie brwi, ani znaku” (Tokarzówna 1962: 379). 
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wdaje się ona w jakieś filozoficzne rozprawy, ani w historię powszechną narodów, literatury i nauki, 
ani w mistyczne przyszłej ludzkości losy […]. (Szymanowski 1964: 214–215)

Ale do scysji między Szymanowskim a nadwrażliwymi na krytykę rodzicami wieszczki 
doszło już znacznie wcześniej, mianowicie przy okazji cyklu artykułów napisanych przez niego 
w obronie Deotymy przed Prusinowskim i podobnym jemu brutalnym oskarżycielom (por. 
przyp. 15). Ponieważ jest to tekst krytyczny, a nie pochlebstwo, pojawia się w nim element 
upomnienia i naprowadzania młodej poetki na właściwą drogę, co uchronić ma ją przed 
napaściami. Przede wszystkim autor zwraca uwagę na to, że poezja nie powinna być zabawką 
rzucaną na żer gawiedzi salonowej, która wystawia talent na nieustanne próby, poddając coraz 
dziwniejsze tematy improwizacji i zmuszając Jadwigę do mechanicznego wytwarzania wierszy: 
„[…] poezja powinna mieć swoją wstydliwość, tworzenie winno odbywać się na osobno-
ści […]” (Szymanowski 1854c: 2) — pisze roztropnie. Poza tym twórca musi być wolny, 
nie może mieć nad sobą człowieka — czy to będzie rodzic, krewny, przyjaciel, mentor czy 
mecenas, który wykorzystując względy wdzięczności, relację opiekun — podopieczny, będzie 
narzucał poecie kierunek myśli. Ewidentnie Szymanowski ma tu na myśli destrukcyjny wpływ 
rygorów salonowego życia, forsowanych przez panią Ninę: „[…] gdzie takt musi cechować 
kobietę i gdzie prędzej wybaczą ekscentryczność, niźli ocenią prostotę serca” (Fisz 1857: 4) 
oraz nieustanną obecność autorytetów literackich we wczesnym okresie twórczym Jadwigi (np. 
Franciszek Wężyk, Kajetan Koźmian11). Każdy z nich miał jakiś pomysł na Deotymę, jakąś 
dobrą radę czy ojcowski nakaz. Fakt troski za strony uznanych poetów był powodem do dumy, 
ale i utrapieniem — względy grzecznościowe kazały słuchać, stosować się i dziękować, co 
prowadziło Jadwigę do masowej produkcji poezji okolicznościowej, mnóstwa wierszy miłych 
i cennych dla adresatów, ale zupełnie bezwartościowych dla rzeszy czytelniczej i bynajmniej 
wcale nie przyczyniających się do rozwoju talentu dziewczyny:

Gdyby nie naznaczono zakresu dla jej śpiewu, przedmiotu dla jej myśli, granic dla jej natchnienia; 
gdyby tę młodą i nieskalaną twórczość nie kierowano na jeden punkt obmyślany przez byle kogo 
obcego jej myśli, co nie pojmuje może wcale poezji i warunków, w których się ona wydobywać może 
[…]. Inne zaprawdę podziwialibyśmy postępy jej działalności. (Szymanowski 1854d: 1)

Artykuł nie spodobał się pani Ninie do tego stopnia, że wypowiedziała formalną wojnę 
redaktorom „Dziennika Warszawskiego”. Napisała list do Juliana Bartoszewicza z żądaniem 
wstrzymania publikacji, a gdy ten grzecznie odmówił, tłumacząc, że on sam jeden nie ma 
prawa decydować o być albo nie być tekstów, zwłaszcza że po cichu uznał recenzję Szymanow-
skiego za zbyt łagodną względem pierwszej serii Improwizacji i poezji, obrażona gospodyni 
poniedziałków zerwała stosunki zarówno z Szymanowskim, jak i Bartoszewiczem. Jak wyraził 
się sam historyk: „[…] Deotymę trzeba było wielbić bezwarunkowo, na kolana przed wiel-
kością upadłszy. Tego wymagała dworszczyzna […]” (Bartoszewicz 1922c: 2). Szymanowski 
płaszczeniem się i pochlebstwem odzyskał względy Łuszczewskich, których salonowi pozostał 
wierny aż do końca, a nawet dłużej… Już jako redaktor „Kuriera Warszawskiego” był — 
podobnie jak jego współpracownicy — stałym gościem czwartkowych spotkań u samodzielnej 
już Deotymy. Szukali oni tam jednak nie artystycznych uniesień, lecz renomy i splendoru, 
wynikających z faktu uczęszczania do swojego czasu wpływowej pieśniarki. Był Szymanowski, 
jak nazwał go w związku z czwartkami autor Starej i młodej prasy ([Przyborowski?, Kaliszew-
ski?] 1998: 63–64), „Zołzikiewiczem” — on i jego współpracownicy: „pierwszorzędną rolę 
odgrywali jako świeczniki, jako słońca horyzontu literackiego Warszawy, słońca, o których 
dziś nikt nie wie” (jw. 64).

11 Na temat relacji Deotymy z wymienionymi poetami — por.: Woszczak 2012: 91–120.
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By podsumować listę zastrzeżeń wysuwanych przeciwko młodej improwizatorce, ale 
i atmosferze panującej wśród publicystów warszawskich, najtrafniej będzie przytoczyć 
list otwarty Józefa Ignacego Kraszewskiego do „Gazety Warszawskiej” z dnia 15 kwietnia 
1856 roku (Kraszewski 1865: 1–4), w którym, wyraźnie poirytowany zachowaniem gazecia-
rzy, postanawia wyrazić swój sprzeciw wobec kalania prawdy i traktowania łam czasopism jako 
pola prywatnych walk. Szerzy się w nich tak panegiryzm, jak i nienawiść, a to według niego 
znamionuje upadek prasy. Temat panegiryzmu łączy on oczywiście z  koterią zbierającą się 
w salonie Łuszczewskich i promującą Deotymę. Martwi go zwłaszcza kierunek współczesnej 
poezji, za reprezentantkę której uznano powszechnie dziecko poniedziałków — niezaprze-
czalnie utalentowaną, lecz według Kraszewskiego będącą sztucznym wytworem salonowych 
igraszek — „istotę naczytaną, napojoną, naprowadzoną na drogę, która od dytyrambu, ody 
i poematu wiedzie na głuche stepy zapomnienia w państwo nicestwa i śmierci” (jw. 2). Twór-
czość Deotymy zaprzecza istotnej wartości poezji, jaką stanowi swojska obrazowość i plastycz-
ność, rzewność, płynąca prosto z serca; zamiast tego zwodzi ona swych czytelników rymowaną 
deklamacją, pełną zawikłanych symboli, alegorii, mistycyzmu i erudycji:

Wielkie często piękności improwizatorki, o której wspomnieliśmy, są tak skażone nadętością, ubiega-
niem się za efektem, za dowcipem, za nauką, za świetnością, tak deklamatorskie, że nam niekiedy po-
ezję jezuicką z XVII i XVIII wieku przypominają. Nigdy tu nic prosto nie popłynęło z serca, z duszy, 
natchnione, szczere, każdą rzecz skaziło wyszukanie! Zbytek obmyślenia, chłód rozumu […]. (Jw.)

Zastanawiającym jest, jak pośród tego całego zamieszania wokół jej osoby czuła się sama 
Jadwiga Łuszczewska. Przede wszystkim: listy pisane do rodziców czy relacje zdawane przez 
dziewczynę z licznych w tym czasie podróży przedstawiają ją w zupełnie innym świetle, niż 
opinie osób postronnych. Czytając list do nieobecnego chwilowo w Warszawie ojca, z lutego 
1857 roku, wcale nie odnosi się wrażenia, że pisała go zepsuta sławą i rozpieszczona uwiel-
bieniem egzaltowana poetka. Przeciwnie, bije z niego prostota, wręcz panieński infantylizm 
nielicujący z dwudziestu trzema latami i pozycją natchnionej wieszczki. Gdy Deotyma opisuje 
tacie jak spędziła ostatnie dni, kto ich odwiedził, gdzie bywała, co czytała z mamą…; gdy 
z utęsknieniem i nutką żalu opowiada o „wczorajszym kostiumowym balu u pani Giżyckiej”, 
na którym być nie mogła, a którego odgłosy dolatywały do jej okien przez cały wieczór, to ma 
się wrażenie, że czytamy list podlotka, kilku-, kilkunastoletniej dziewczynki nieróżniącej się 
niczym od rówieśniczek:

Pan Józef opowiadał nam jako słyszał od kilku osób, że Pan Wacław Łuszczewski, mój Tatko, wraca za 
parę dni! Lecz to wiadomość nadto pożądana, ażebyśmy miały w nią uwierzyć, a przy tym już te parę 
dni upłynęło, a jeszcze tylko listami możemy rozmawiać! (Łuszczewska 1857: 24–25)

Nie dostrzega się tu śladu chłodu, zdystansowania, pompatyczności, o które oskarżano 
Jadwigę. Z tekstu bije za to czułość i słodycz, jest przepełniony sympatią i tkliwością dla 
ludzi. W liście tym poetka wspomina również o improwizowaniu na życzenie i to nie byle 
kogo, bo samego Henryka Rzewuskiego. Tu znowu brak jakiegokolwiek śladu zadzierania 
nosa, próżności, przechwałek czy pozowania na geniusza poezji:

[…] natenczas hr. Henryk, z prawdziwie wzruszającą gorącością chęci spytał, czy bym nie chciała 
zaraz wypowiedzieć im, czym jest „Błogosławieństwo matki”? — Napad był troszkę niespodziany, 
lecz ostatecznie ucieszyłam się, iż mogłam zrobić tę przyjemność hrabiemu, który jeszcze nigdy nie 
był wymagał przyjęcia tematu, a ucieszyłam się tym bardziej, iż widzimy, że on musi się bardzo 
przemagać, ażby teraz nie mieć do nas nieco żalu… — Podczas gdy się namyślałam, przyszła Pani 
Białoskórska i mama żałowała, że improwizacja nie była spisana, lecz już z przypomnień po części ją 
odbudowałam. (Jw.)
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Podróże, między innymi na Rugię (1857) czy w Karpaty (1860), ujawniają inne ciekawe 
a  niespodziewane rysy charakteru młodej Deotymy, tej jakoby sztucznej salonowej kukły, 
nadrabiającej braki talentu regułkami z encyklopedii12. Z listu (pocztówki) do przyjaciół, 
opisującej wrażenia z Karpat (Łuszczewska 1860: 26–27), oraz relacji zdanej „Gazecie 
Warszawskiej” (Deotyma 1860) dowiadujemy się: o  zamiłowaniu Jadwigi do podróży, 
zwłaszcza tych niebezpiecznych; o tym, z jaką rozkoszą wyrywała się z ciasnego salonu matki, 
z biblioteki, by wraz z ojcem przeżywać przygody i poznawać świat w bezpośrednim kontak-
cie. Czytamy, że wędrówka w góry była najlepszą wycieczką jej życia (a do tej pory zdążyła 
już zwiedzić wybrzeże Bałtyku, liczne historyczne grody polskie, podróżowała po Europie), 
choć wielokrotnie sądziła, iż jest bliska tragicznej śmierci: „[…] trudy i niewygody, straszne 
legendy i niebezpieczeństwa nadają jej urok ów pierwotnego życia, który tak jest nieznanym, 
tak ciekawym dla wypieszczonych mieszkańców cywilizowanego świata” (Łuszczewska 1860: 
26). W podróży pełnej niewygód, na trzęsącym się zaprzęgu; nieustannie przemieszczając się 
z miejsca na miejsce kamienistymi łożyskami, pół wyschłymi potokami, przez dzikie parowy; 
nocując czasami w zajeździe, czasami w góralskiej chacie, czasami na wózku zakopiańskim, 
spędziła prawie dwa tygodnie, przemierzywszy Beskidy, Pieniny i Tatry, docierając nawet do 
Węgier. Wbrew oczekiwaniom, nie znajdujemy w jej relacjach marudzenia, narzekań czy 
nawet oznak zmęczenia. Jest zachwycona i zauroczona światem, ludźmi, obyczajami — cieszy 
ją, że jadą w Karpaty obłożeni zapasami żywności, kobiercami i sprzętami gospodarskimi, bo 
ma to dla niej urok przeniesienia się w czasie, w przeszłość ojców. Obok poetyckich opisów 
pojawia się relacja złożona ze skrupulatnych notatek o charakterze etnograficzno-geograficz-
nym. Szczególnie interesują Jadwigę miejsca, ruiny, z którymi łączą się jakieś podania ludowe 
i legendy; wypytuje górali o smutne Dziwożony, Janosika, skarby zaklęte w skałach otaczają-
cych Morskie Oko, o piękne, lecz zdradzieckie oblicze Niedusznika… Imponują jej uroda, 
obyczaje i stroje miejscowych, a zwłaszcza bogactwo ich wymowy, krasomówstwo i rycerskość. 
Jest niestrudzona, odważna, ciekawska, ale przede wszystkim uwidacznia się tu jej zamiło-
wanie do ludzi i świata, wielki szacunek i tkliwość, jakie dla nich żywi. Same podróże były 
prawdopodobnie odpowiedzią rodziców Jadwigi na zarzuty krytyki, dotyczące braku naocznej 
wiedzy o świecie, braku doświadczeń wykraczających poza drzwi rodzicielskiego domu — owo 
poznawanie miejsc, ludzi i ojczyzny miało na celu przydanie młodej poetce nowych pomysłów 
twórczych, poszukiwanie inspiracji i zdobywanie wiedzy, o czym otwarcie informują dzienni-
karzy Łuszczewscy. Nie zmienia to jednak faktu, że przy okazji zadowalania opinii publicznej 
uczynili oni ogromną przyjemność córce — te dni spędzone wraz z ojcem w podróżach po 
Polsce były jednymi z najszczęśliwszych chwil w jej życiu. 

W Pamiętniku, już z perspektywy czasu, swobodnie i szczerze, wypowiedziała się Łusz-
czewska na temat wczesnego okresu twórczości, zdominowanego przez improwizacje. Przede 
wszystkim sprzeciwiła się mitowi, a raczej marzeniu wielu komentatorów, o improwizatorce-
-medium, o wieszcze, o Pytii, na którą spływa natchnienie o nadprzyrodzonej proweniencji, 
dzięki czemu przemawia głosem bóstwa. Karol Estreicher był jednym z tych, którzy chcieli 
widzieć w niej beztroskie dziecko, improwizujące bez wysiłku i stresu, spontanicznie, jakby 
bawiło się słowem niczym lalką; wyuczone jak domowy piesek, że za naśladowanie dorosłych 
i mówienie wierszem dostaje się nagrody13. Jak bardzo naiwne i niesprawiedliwe były to sądy, 

12 W ten sposób wypowiadali się o niej Józef Ignacy Kraszewski i Lucjan Siemieński: „Masz pan 
słuszność: na jakiejś encyklopedii lub lichej niemieckiej estetyce robiła swoje studia. Jest to prawdziwa 
jak mówi Pismo Święte niewiasta świętobliwa a błędna. Biedaczka błądzi w tym chaosie pochwytanych 
teorii estetyczno-filozoficznych, mimo woli brnie sobie w niemiecki panteizm.” (Siemieński 1854).

13  „Poetce obojętnym być musiało, czyli składa je samotnie, niesłuchana, czyli też w gronie przyja-
ciół swych rodziców, choćby najliczniejszym, bo od młodości zaznajomiona z nimi, i wygłaszanie wier-
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można dostrzec, śledząc reminiscencje Deotymy dotyczące improwizowania. Przede wszyst-
kim towarzyszył jej nieustanny strach przed potknięciem i kompromitacją oraz stres związany 
z faktem publicznego występu; gdy kończyła, oddychała pełną piersią, jak osoba, której udało 
się ocaleć w obliczu wielkiego niebezpieczeństwa. Działo się tak dlatego, iż improwizowanie 
nie było darem niebios, lecz kolosalnym wysiłkiem woli, pamięci, rozumu — Deotyma nazywa 
to stanem wyższej jawy, kiedy umysłowe siły wykraczają poza normalny stan skupienia: „jest to 
ów stopień krańcowy, gdzie władze twórcze dochodzą do najwyższego napięcia” (Łuszczewska 
1968: 100). Wystarczył drobiazg, by ją rozproszyć, a wtedy cała improwizacja rozchwiałaby 
się i rozpadła. Utrudnieniem były okoliczności towarzyszące improwizowaniu. Szczególnie 
krępował ją fakt, że słowa są natychmiast utrwalane na papierze, jakby chwytane na gorą-
cym uczynku. Zamiast ulecieć swobodnie w przestrzeń, niczym muzyka, zostają uwięzione 
w klatce kartki papieru, czarno na białym brutalnie obnażającej ich świeżość, niewinność i… 
niedoskonałość. Jadwiga czuła się zdecydowanie swobodniej, gdy nikt nie zapisywał jej słów. 
Inną zmorę wieszczki stanowiły narzucane jej tematy, ale jak sama mówi nie mogła się od 
tego procederu uwolnić. Mimo jej posłuszeństwa, ludzie nadal powątpiewali o autentyczności 
improwizacji. Co by zatem było, gdyby sama obierała sobie ich przedmiot? O skromności 
świadczy natomiast podejście do własnych dzieł; większość wydawała się jej zbyt słaba, by 
ukazać się drukiem, a tych, które już wyszły, często się wstydziła. Tak pisze w liście do Wiktora 
Gomulickiego o pierwszej serii Improwizacji i poezji:

Zdradzieckie to losy, co podsunęły panu pierwszy tom Improwizacji i  poezji, kiedy ja właśnie tak 
pragnęłam, aby pan go nigdy nie znalazł! Już temu z półtora roku zapytywał mię pan czy posiadam 
ową starzyznę, a ja — chociaż ją posiadam — zmilczałam wówczas to pytanie, bo nie miałam ochoty 
posyłać panu takiej fury siana, gdzie jest może i parę kwiatuszków i parę ziarnek, ale jeszcze więcej 
traw i zielska. […] Tymczasem cała moja dyplomacja na nic się nie zdała! Fura siana wtłoczyła się na 
pańskie podwórko i pod jej ciężarem pan musiał już wydać niejedno westchnienie […]. (Gomulicki  
1916: 37–38)

Pokaźna ilość sprzecznych informacji, recenzji, relacji oraz czujność samej poetki, która już na 
początku twórczej drogi obiecała sobie nigdy nie odpowiadać na zaczepki drukowanym słowem 
i ukrywać swoją prywatność za parawanem pokrzepiającej serca sztuki, utrudnia rekonstrukcję 
i  realną ocenę jej sylwetki twórczej. Tajemnicy fenomenu popularności Deotymy nie da się 
odkryć inaczej, niż dystansując się właśnie wobec krytyki, która często tylko stwarza pozory 
realizmu i obiektywizmu, zbyt często gubiąc się w domniemaniach sceptycznego rezonerstwa.
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ARTISTIC EVALUATION OF JADWIGA ŁUSZCZEWSKA (DEOTYMA) AND HER FIRST 
CREATIVE PERIOD (1851–1863): PRESS, REMINISCENCES, CORRESPONDENCE

(Summary)

The following article is a narrative, captivated in authorial perspective, concerned with Deotyma’s actual 
or improbable literary endowments and artistic esprit. Sampled information are collected from nineteenth 
century critical reviews, private reckonings and stormy polemics which centre around Łuszczewska’s 
controversial talent. Most of the analysis involve contemporary press publications but also includes 
impressions preserved in intimate diaries, letters, Deotyma’s friends jottings and many others. The article 
presents both: votes “pro” and “against” the authoress which are encapsulated by Łuszczewska’s own 
afterthoughts on refining her poetic abilities and self-judgments on her works.
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