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„[…] mamy bowiem nieodmiennie do czynienia z  tą samą, 
godną postacią, której twarz, choć w  połowie ukryta w  mro-
ku, jaśnieje mądrością i szlachetnością, której ubiór i otoczenie 
przedstawione są w  najdrobniejszych szczegółach, aczkolwiek 
trudno powiedzieć, gdzie zatracają swoją realność i przechodzą 
w ciemność tła; powierzchnia płótna jest popękana, a barwy tra-
cą intensywność — można się spierać, co przedstawia, co ozna-
cza ów portret, owa mroczno-świetlista twarz, niemniej obraz 
jest jeden, ukończony, ujęty w ramy i otoczony legendami”1 

Jacek Kaczmarski

Oświeceniowe reminiscencje są częstym motywem utworów Jacka Kaczmar-
skiego. Temat ten podejmowała w  swoich artykułach Małgorzata Lisecka, 
wskazując istotność tekstów opatrzonych osiemnastowiecznym „kostiumem 
historycznym” na tle całej twórczości autora (Lisecka 2013: 124; por. 2010: 
144–149). Piosenki te stanowią zaledwie niewielką cząstkę pokaźnej Antologii 
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1 Fragment niepublikowanej pracy dyplomowej Jacka Kaczmarskiego „Postać Stanisława 
Augusta Poniatowskiego w poezji okolicznościowej jego epoki” napisanej pod kierunkiem Zdzi-
sława Libery i obronionej w 1978 r. (Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego).
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poezji, jednak ich rozpiętość czasowa2 zaświadcza, jak głęboko „wiek świateł” 
tkwił w świadomości pieśniarza. Z pewnością wpływ na to miała praca magister-
ska pisana przez niego w latach 1977–1978 pod kierunkiem Zdzisława Libery, 
poświęcona postaci króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Podjęcie badań 
nad swoistym materiałem źródłowym, jakim jest poezja okolicznościowa, przy-
czyniło się do zgłębienia przez ówczesnego studenta Wydziału Filologicznego 
Uniwersytetu Warszawskiego kultury i realiów epoki ostatniego władcy Polski. 

Wyrazistą egzemplifikacją tych zainteresowań jest wiersz Łazienki zimą napi-
sany w 2003 roku, który wszedł w skład ostatniego, wydanego pośmiertnie tomu 
Jacka Kaczmarskiego pod tytułem Tunel. Wiersz ten nie był jeszcze przedmiotem 
obszerniejszej analizy literaturoznawczej, a  wydaje się szczególnie ciekawy ze 
względu na zawarte w  nim wątki związane z  osiemnastowieczną obyczajowo-
ścią oraz obecność wyraźnego aspektu historyczno-politycznego. Przedmiotem 
poetyckiego opisu jest tu ulubiony ogród Stanisława Augusta, przez co utwór 
wpisuje się w tradycję literackiego przedstawiania kompleksów ogrodowo-parko-
wych. Tematyka ta stała się w XVIII wieku niezwykle popularna za sprawą silnie 
rozwijającej się w tym czasie sztuki ogrodniczej. W Warszawie szczególnie repre-
zentatywny charakter miały Powązki Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej, Moko-
tów Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej czy Solec Kazimierza Poniatowskiego. 
Posiadłości te były często zakładane z intencją zaznaczenia statusu społecznego 
właścicieli i  „w dużym stopniu wiązały się one z mechanizmami reprezentacji 
władzy (w osobie króla) czy prestiżu (magnatów)” (Cieński 2011: 56). Hubert 
Vautrin, odwiedzający Rzeczpospolitą cudzoziemiec, zauważa, że „Miłośnicy 
ogrodów myślą raczej o przyjemnym niż o pożytecznym” (Vautrin 1963: 750). 
Ogrody stały się źródłem przyjemności estetycznych, dawały okazję do obcowa-
nia z  naturą, ożywiały kontakty towarzyskie (Cieński 2011: 56). Sprzyjało to 
powstawaniu utworów gloryfikujących zarówno same krajobrazy, jak i komple-
mentujących ich właścicieli. Warto tu przywołać piewców Powązek — Ignacego 
Krasickiego, Stanisława Trembeckiego i Adama Naruszewicza czy wychwalają-
cego Solec Celestyna Czaplica3. 

2 Krajobraz po uczcie (1977), Sen Katarzyny II (1978), Jonathan Swift pod pręgierzem (1979), 
Casanova — Fellini (1979), Rejtan, czyli raport ambasadora (1980), Wieszanie zdrajców na rynku 
warszawskim w roku 1794 podczas insurekcji kościuszkowskiej (1980), Karmaniola (1981), Ostat-
nia mapa Polski (1983), cykl Podróże Guliwera (1989), Requiem rozbiorowe (1995), Łazienki 
zimą (2003).

3 Por. I. Krasicki, Powązki (Kostkiewiczowa, Goliński, red. 2004: 124–125); S. Trembecki, 
Powązki (Kostkiewiczowa, Goliński, red. 2004: 192–196); A. Naruszewicz, Oda III. Powązki. 
Folwark księżny Izabeli Czartoryskiej, generałowej ziem podolskich (Naruszewicz 2009: 35–39); 
C. Czaplic, Na Solec (Kostkiewiczowa, Goliński, red. 2004: 118–119).
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W  proces historycznoliteracki Łazienki wpisują się już w  roku 1578, za 
sprawą Jana Kochanowskiego (Drozdowski 2014: 11)4. Prawie dwieście lat 
później stają się własnością ostatniego władcy Polski5 i miejscem chętnie odwie-
dzanym przez elitę intelektualną stolicy. W rozbudowę parku Poniatowski włożył 
wiele pracy i energii, sam projektował jego elementy (por. Kwiatkowski 1983: 
93–124, 187–240). Możliwe, że właśnie ten wysiłek oraz nieustanne przebudowy 
i modernizacje złożyły się na portret władcy-architekta z pietyzmem udoskona-
lającego swoje dzieło. 

Kaczmarski ukazał w swoim utworze środowisko królewskie właśnie na tle 
spokojnego krajobrazu parku. W  warstwie podstawowej wiersz stanowi opis 
oświeceniowego pejzażu klasycystycznego. Interesującym zabiegiem jest osadze-
nie tekstu w scenerii zimowej, co wydaje się świadomym, wręcz demonstracyj-
nym odejściem od dominującej w  wierszach poświęconych Łazienkom pano-
ramy wiosennej (anonimowa Dafnis w Łazienkach, wiersz o incipicie *** Ciemne 
Łazienki szumią wiosną pióra Antoniego Słonimskiego, Wiosna w  Łazienkach 
Romana Kołonieckiego) i jesiennej (Łazienki Zuzanny Rabskiej, Sen nocy letniej 
i  Łazienki Kazimierza Wierzyńskiego, Łazienki Marii Kuźmińskiej). Niechęć 
poetów do przywoływania perspektywy zimowej może świadczyć o  przeczu-
wanej przez nich niekoherencji zachodzącej między estetyczną rangą obiektu 
i  okolicznościami lirycznej prezentacji. Wydawać by się mogło, że królewskie 
ogrody należałoby opiewać, prezentując je w  entourage’u  eksponującym ich 
urok, w czasie, kiedy cała przyroda budzi się do życia lub w porze skłaniającej 
do zadumy i melancholii, przy jednoczesnym podkreśleniu bogatej palety barw 
jesieni. Teresa Kostkiewiczowa, omawiając sposoby opisywania poszczególnych 
pór roku w poezji XVIII wieku, zauważa, że często „Zima nie przekracza progu 
domu, jest widziana przez okno, spod ciepłego komina” (Kostkiewiczowa 
1984: 49). Dystans ten próbują zmniejszyć utwory Naruszewicza — Reduty oraz 
Na sanie Izabeli Czartoryskiej Generałowej Ziem Podolskich, zrywające z obrazem 
zimy jako okresem nudy i stagnacji. Poeta akcentuje charakterystyczne dla tego 
czasu rozrywki, którymi oświeceniowe społeczeństwo umilało sobie niepogodę. 
Brakuje w nich jednak opisu samego krajobrazu.

Wiersz Kaczmarskiego prezentuje obrazek, scenkę rodzajową6 rozgrywającą 
się w przykrytych śniegiem Łazienkach Królewskich. Ze scenerią zimową mierzył 

4 W roku tym podczas uroczystości ślubnych Jana Zamoyskiego i Krystyny Radziwiłłówny 
wystawiono w Ujazdowie Odprawę posłów greckich.

5 Stanisław August Poniatowski został właścicielem Łazienek w 1764 r. Wcześniej posiadłość 
należała do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego.

6 Na obecność tego typu utworów w tomie Tunel zwraca uwagę Maria Janion: „Mamy przed 
sobą zbiór alegorycznych nowel, obrazków rodzajowych, bajek, przypowieści. Są też ody i nokturny. 
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się już autor Naszej klasy choćby w utworze Pejzaż zimowy (1991), napisanym na 
podstawie obrazu Piotra Bruegla Starszego, gdzie „poprzez brzmieniowe walory 
piosenki próbuje oddać maestrię pejzażysty” (Gajda 2013: 145). Aby to osiągnąć, 
skupia w utworze wyrazy obfitujące w  szeleszczące głoski, które mają przypo-
minać dźwięk charakterystyczny dla skrzypienia śniegu (Gajda 2013: 145)7. 
W Łazienkach zimą posłużył się poeta podobną techniką:

Pejzaż wyrzeźbiony
 Jak z mrożonych kaw:
Kruche drzew korony,
 Porcelana traw.
Czapka cappuccino
 W filiżance dnia —
Pod puszystą zimą
 Gorzka fusów łza
 (Łazienki zimą, Kaczmarski 2012: 1081–1082, w. 1–8; podkr. D.D.)8.

Nagromadzenie tego rodzaju słów przyczyniło się do wykreowania atmosfery 
całego wiersza — za pomocą środków onomatopeicznych, silnie oddziałujących 
na wyobraźnię, osiągnięty został efekt udźwięcznienia pejzażu zimowego.

Pejzaż odmalowany językiem poetyckim przywodzi na myśl częste w dorobku 
autora Murów ekfrazy9. Krzysztof Gajda, analizując związki twórczości poety 
z malarstwem, stwierdza, że nierzadko pojawiają się one już w warstwie tytułowej 
jego utworów. Mowa tu o dość licznych portretach, autoportretach czy właśnie 
pejzażach: 

Inaczej dzieje się jednak, gdy tekst piosenki nie odnosi się do określonego obrazu, jest 
raczej opisem pewnej rzeczywistości, a pomimo to tytuł imituje związki z malarstwem 
(Na starej mapie krajobraz utopijny, Landszaft z kroplą krwi, Portret płonący). Kacz-
marski dokonuje tutaj zabiegu, który określić można mianem „malowanie słowem”. 
Zamiast pędzla i farb używa języka poetyckiego, tak jak w przypadku malarskich dzieł 
istniejących w rzeczywistości (Gajda 2013: 233–234). 

Rozwinięta i dobitna narracja poetycka była zawsze mocną stroną twórczości Kaczmarskiego” 
(blurb w: Kaczmarski 2004: 4. s. okładki).

7 W analizie języka poetyckiego Kaczmarskiego korzystam z ustaleń Krzysztofa Gajdy.
8 Wszystkie cytaty przywoływane będą z tego wydania. Dalej po cytatach z utworu Łazienki 

zimą podaję w nawiasie tylko numery wierszy.
9 O literackich pejzażach na gruncie oświeceniowym pisze Marcin Cieński: „[…] funda-

mentalne podłoże krajobrazu literackiego stanowi pejzaż malowany, temat podejmowany w wielu 
konwencjonalnych wariantach, na których tle nowatorstwo ujawnia się wyraziście, temat malarski 
uprawiany w licznych formach i technikach, stanowiący przedmiot wielu komentarzy malarzy 
i krytyków, mający swoje miejsce (co prawda nie zawsze wysokie) w malarskiej hierarchii wartości” 
(Cieński 2000: 16).
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Wydaje się, że w przypadku analizowanego utworu zachodzi podobna sytu-
acja. Chociaż nie jest on oparty na konkretnym dziele malarskim i stanowi opis 
przyrody utrwalony, a następnie odtwarzany z pamięci, to sposób obrazowania 
zbliża się do tego, który autor stosował w  tekstach inspirowanych obrazami. 
Krajobraz jest niezwykle plastyczny, „wyrzeźbiony”, co wyczuwa poeta, świado-
mie odnosząc się do odmiennej materii artystycznej. 

Pierwsza strofa prezentuje obraz nieruchomy, zamarznięty, podkreślony 
przez właściwe zimie atrybuty, jak mróz „kruszący” korony drzew czy pokrywa-
jący otoczenie puszysty śnieg. Zarazem jest to obraz osadzony w oświeceniowej 
rzeczywistości poprzez przywołanie charakterystycznych dla tej epoki rekwizy-
tów — zdobywającej coraz większą popularność kawy, a co za tym idzie fusów 
oraz porcelanowych filiżanek. O atrakcyjności tych elementów w „wieku świa-
teł” zaświadcza Jarosław Dumanowski: „Przyjemność bogatego Europejczyka 
w XVIII wieku polegała na rozpoczęciu dnia od filiżanki pochodzącej z Arabii, ale 
zebranej w Brazylii kawy, którą wypijał z dodatkiem sprowadzonego z Martyniki 
cukru, w filiżance z chińskiej (lub taką tylko udającej) porcelany” (Dumanowski 
2011: 190; por. Roćko 2013: 127–145).

Ożywienie tego martwego, zamarzniętego pejzażu przynosi dopiero strofa 
druga:

Biała kawa z pianką; 
 Śmiga śniegiem śmiech… 
To Król Staś z kochanką, 
 Niewidzialny grzech. 
Pałacyk na Lodzie, 
 Zamarznięty Staw. 
Puchem parku brodzi 
 Szmaragdowy Paw.
  (w. 9–16)

Opuszczony, pogrążony w letargu park okazuje się niespodziewanie miejscem 
pełnym życia. Wprowadzenie postaci króla jest o tyle niezwykłe, że w tekstach 
epoki oraz dostępnych pracach poświęconych Łazienkom10 podkreśla się ich 
charakter jako rezydencji letniej. Dlaczego więc monarcha miałby spędzać tam 
również czas zimowy? Gazetka z dnia 11 lipca 1782 roku donosi: „Jego Królew-
ska Mość w przeszły wtorek przeniósł się do Łazienek na letnią rezydencję i przez 
cały czas cieplejszy tam zabawi” (Ostrowski 1972: 140). Notatka z 9 maja tego 
samego roku informuje zaś: „Łazienki tak daleko wilgoć zrujnowała, że i lampe-
rie pogniły” (Ostrowski 1972: 111). Nie wydaje się więc prawdopodobne, żeby 

10  Por. np. Kwiatkowski 1983: 96–97; 2000: 36; Drozdowski 2014: 15.
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władca spędzał w swojej posiadłości zbyt wiele czasu zimową porą. U Kaczmar-
skiego natomiast nie dość, że Stanisław August spaceruje po swoich ulubionych 
Łazienkach, to stają się one nawet sceną jego potajemnych schadzek. Nie należy 
posądzać poety o nieznajomość realiów opisywanej epoki ani zarzucać mu braku 
ogólnej wiedzy na temat zwyczajów Poniatowskiego, zwłaszcza że postać ta 
stanowiła już wcześniej przedmiot jego badań. Jeśli więc zdecydował się umieścić 
osobę króla na malowniczym tle mroźnego krajobrazu, to kierował się ściśle okre-
ślonym celem, ujawniającym się wraz z kolejnymi częściami utworu. 

W Zamarzniętym Stawie 
 Kaczki — taś, taś, taś — 
To światem się bawi 
 Poczciwy Król Staś. 
Zima Króla ziębi, 
 Grzeje pieprzny żart. 
Otchłanią Przerębli 
 Sunie Tłusty Karp…
  (w. 17–24)

Park Łazienkowski stwarza pozory arkadii poprzez waloryzowanie zimowego 
krajobrazu. Mroźność zrównoważona została pojawiającą się w  drugiej strofie 
filiżanką (w domyśle gorącego) cappuccino, częstym odwołaniom do śniegu jako 
puchu będącego źródłem pozytywnych doznań zmysłowych oraz stosowaniu 
zdrobnień takich jak „pianka” czy „pałacyk”. Obraz nabiera swoistej lekkości 
dzięki eufonicznym zmiękczeniom („Śmiga śniegiem śmiech”) czy onomatope-
icznym zwrotom („Kaczki — taś, taś, taś”). Wszystkie te zabiegi składają się na 
harmonijny obraz parku, w  którym mimo zimowej pory tętni życie — prze-
chadzają się radośni ludzie, obecna jest fauna w  postaci pawia, kaczek, karpi 
i wiewiórek, przy czym karpie są koniecznie tłuste, a  paw szmaragdowy. Park 
mieni się kolorami „opalizujących w  śniegu kaczych łbów” (w. 37–38). Cała 
przestrzeń zapewnia poczucie bezpieczeństwa i spokoju. 

Na tle sielskiego błogostanu oddalonej od miasta posiadłości wyłania się 
sylwetka „poczciwego Króla Stasia”, którego zachowanie sprawia pozory beztro-
skiej zabawy. Kaczmarski, komentując w  wywiadzie-rzece swój stosunek do 
ostatniego władcy Rzeczpospolitej, opowiadał: 

Sama praca magisterska też była nietypowa, bo, przy zachowaniu wszelkich pozorów 
rozprawy naukowej, napisałem esej o Królu Stasiu, zaczynający się od zdecydowanie 
negatywnego nastawienia wobec tej postaci, a w miarę pisania moje sądy stawały się 
łagodniejsze i bardziej wyrozumiałe. Nie mogłem go zdecydowanie potępić, uznać za 
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zdrajcę, ponieważ poznałem ludzki wymiar tej postaci, złożoność sytuacji, w której 
przyszło mu działać (Kaczmarski 1995: 49).

Portret Stanisława Augusta zawarty w utworze jest poniekąd wypadkową tego 
poglądu i  prezentuje stanowisko umiarkowane w  naukowym sporze na temat 
ostatniego władcy (por. Zahorski 1990). W Łazienkach zimą pojawia się niepew-
ność względem jednoznacznej oceny postawy tej postaci. Poeta ukazał ją na tle 
zhierarchizowanego społeczeństwa dworskiego, w  którym obowiązuje etykieta 
i każdy odgrywa określone role. Z właściwą sobie ironią podkreślał charaktery-
styczną dla oświeconych wystawność życia, która często nie była poparta stanem 
posiadania: „Biskup we fioletach, / Służba — kaczy brąz, / W szmaragdach — 
poeta, / W długach wszyscy wciąż” (w. 25–28). Niegospodarność oraz trwonienie 
majątku to zarzuty często powtarzane przez krytyków króla. Kaczmarski odwraca 
jednak perspektywę, obarczając odpowiedzialnością za zaistniały stan rzeczy 
również skupione wokół monarchy społeczeństwo, wołające wesoło: „No i co, że 
w długach? / Król, walutą łask / Dobrotliwie zruga, / Ale spłaci nas!” (w. 29–32). 
Dwór cechuje się lekkomyślnością i  rozrzutnością oraz wyraża przekonanie, że 
władca potraktuje swoich towarzyszy „dobrotliwie”. W tym kontekście znaczące 
jest posługiwanie się przez autora Źródła zdrobnieniem imienia Poniatowskiego, 
dodatkowo potęgujące eksponowaną w całym wierszu dobroduszność monarchy, 
który chętnie szafuje „walutą łask”. Postaciowanie polega więc tu na zaakcentowa-
niu cech powszechnie uznawanych za pozytywne, przy jednoczesnym wskazaniu 
ich negatywnego wpływu na sytuację gospodarczą. Otoczenie — wykorzystując 
słabość charakteru króla — staje się współodpowiedzialne za upadek kraju. Poeta 
demaskuje współwinnych, co nie przyczynia się jednak do całościowego rozgrze-
szenia monarchy. Podobnie oceniał stan gospodarczy i polityczny w Krajobrazie 
po uczcie, gdzie zawarł skrótowy opis całego okresu panowania Stanisław Augu-
sta. Znajduje się tam zresztą podobny fragment, poświęcony kwestii beztroski 
ostatniego monarchy: „A król bez królestwa chodził na spacery / Nie ze swojej 
kasy utrzymując dwór / I nie wiedział jeszcze niepotrzebny chór / Jakie kiedy i za 
co zalśnią mu ordery” (Krajobraz po uczcie, Kaczmarski 2012: 91, w. 33–36).

Wprowadzenie do utworu informacji o zadłużeniu dworu narusza konstru-
owany w poprzednich strofach arkadyjski pejzaż zimowych Łazienek. W spokój 
parku wdziera się polityka. Wrażenia tego nie zaciera również kolejna część wier-
sza, z której wyraźnie emanuje uczucie napięcia oraz zagubienia egzemplifikowa-
nego przez wprowadzenie motywu labiryntu. Przyjazny uporządkowany ogród 
staje się gąszczem ścieżek zaburzających poczucie harmonii. W warstwie brzmie-
niowej dominują ostre, tnące zestawienia głoskowe — „Rzeźby rzeźbi rześki / 
Wiatr — mistrz mroźnych dłut” (w. 35–36) — imitujące odgłosy wiatru. Wątek 
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labiryntu, początkowo odnoszący się tylko do parkowej rzeczywistości, zmienia 
się w egzystencjalne rozważania na temat kondycji ludzi żyjących w Rzeczypospo-
litej XVIII wieku, uwikłanych w realia kraju ogarniętego zamętem (Kopaliński 
1990: 186–187): „W niebie — blade słońce, / W labiryncie — my” (w. 39–40). 
Kolejna strofa ujawnia całe założenie utworu.

Gdzieś, za ogrodzeniem — 
 Życie życiu wbrew: 
Wrzaski, trzaski, wrzenie, 
 Błoto, złoto, krew. 
Tam — Apokalipsa, 
 Nieuchronny kres. 
Tu — nie grozi nic nam, 
 Tu — niezmiennie jest…
  (w. 41–48)

Kaczmarski ukazał postać króla już nie jako właściciela odwiedzającego 
swoją ulubioną posiadłość. Łazienki odgrywają rolę schronienia, azylu, gdzie nie 
sięga zgiełk świata zewnętrznego. Ogrodzenie izoluje i  daje poczucie pozornego 
bezpieczeństwa, gdyż nie bez powodu mówi się o „nieuchronnym kresie”. Przej-
muje wszechogarniające w tej części wiersza uczucie egzystencjalnego dążenia ku 
katastrofie. W Krajobrazie po uczcie, którego główny temat stanowi sam moment 
podpisywania rozbiorów, pojawia się nawet stwierdzenie: „Ktoś powiedział — 
wiedziałem, że to się tak skończy” (Krajobraz po uczcie, Kaczmarski 2012: 91, 
w. 31). Perspektywa czasowa pozwoliła wyeksponować błędy i nieprawidłowości 
w  działaniu monarchy. Prezentując ambiwalencję cech Poniatowskiego, unika 
poeta jego jednoznacznej oceny. Co więcej, podmiot liryczny Łazienek zimą został 
umieszczony „wewnątrz” oświeceniowego społeczeństwa i  wypowiada się jako 
jeden z jego członków. Podczas gdy Kaczmarski posługuje się makro wiedzą, jego 
podmiot relacjonuje wydarzenia, stosując optykę mikro. Zabieg ten pozwala na 
poszerzenie perspektywy świata przedstawionego w utworze oraz jego skonfronto-
wanie z rzeczywistością. Podmiot wewnętrzny, „umieszczony” w osiemnastowiecz-
nym środowisku, staje się wyrazicielem poglądów dworskiego społeczeństwa prze-
konanego, że: „Tu — nie grozi nic nam, / Tu — niezmiennie jest…” (w. 47–48).

Pejzaż zimowych Łazienek od początku był podszyty niepokojem. Pośród 
elementów składających się na regularny klasycystyczny krajobraz parkowy już 
od pierwszej strofy można dostrzec komponenty świata skażonego wielką poli-
tyką. Kaczmarski zawarł w  tekście wskazówki informujące o  pozornej stałości 
opisywanego świata. Stabilizację i harmonię zakłóca „gorzka fusów łza” (w. 8) czy 
mroźny wiatr. Słońce świeci blado, a paw, który dumnie kroczył parkiem, staje 
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się symbolem niebezpieczeństwa („Drżeć na pawi wrzask…” — w. 56). Mimo to 
ogród kreowany jest na azyl, aby w partii końcowej tym wyraziściej kontrastował 
z eufemistycznie opisanym zagrożeniem, znajdującym się w bliżej niesprecyzowa-
nej odległości — „gdzieś, za ogrodzeniem”.

W  Łazienkach zimą wykorzystany został cały szereg oświeceniowego rekwi-
zytorium. Wychodząc od uniwersalnego opisu parku, autor przemyca do tekstu 
elementy składające się na atmosferę XVIII wieku. Zawierają się tu opisywane 
wcześniej sprawy, jak na przykład moda na zakładanie kompleksów ogrodowych 
oraz czerpanie przyjemności z ich posiadania. Ciekawie wykorzystane zostały atry-
buty związane z przyrządzaniem nowego egzotycznego napoju, jakim była kawa, 
które dzięki swojej strukturze i  kolorystyce posłużyły poecie do mimetycznego 
odmalowania zimowego pejzażu. Tekst jest również obficie inkrustowany realiami 
epoki Stanisława Augusta. Kwestie związane z licznymi romansami króla stały się 
tematem wielu publikacji zarówno naukowych, jak i beletrystycznych (por. Kienzler 
2014a; 2014b; Owcarz 2015). Słowa „Zima Króla ziębi, / Grzeje pieprzny żart” (w. 
21–22) stanowią z kolei nawiązanie do odbywających się w Łazienkach obiadów 
czwartkowych, gdzie można było spotkać takich poetów z kręgu dworskiego, jak 
Adam Naruszewicz czy Stanisław Trembecki, znanych ze swoich zamiłowań liber-
tyńskich (por. Nawrocki, red. 1996). Ciekawym i ironicznym zabiegiem wydaje się 
też ubranie poety w szmaragdy w epoce, która nie wydawała się zbyt łaskawa dla 
tej profesji — świadczy o tym chociażby satyra Chudy literat, gdzie najdobitniej-
szą charakterystykę poetów szkicują słowa: „Szeląga nie masz w wacku, a długów 
po uszy” (Kostkiewiczowa, Goliński, red. 2004: 110). Wspomniane barwy lepiej 
komponują się natomiast w zestawieniu ze „szmaragdowym pawiem”, który mógłby 
zostać alegorią pychy niektórych oświeceniowych autorów. Kaczmarski świadomie 
dysponuje zasobem rekwizytów właściwych „wiekowi świateł”, ubarwiając nimi tło, 
będące pretekstem do rozważań o polityczno-gospodarczej sytuacji kraju.

Ostatnia strofa przynosi — również wzorem oświeceniowej poetyki — pointę 
dla całego utworu. Dominuje w  niej znane z  wcześniejszych części poczucie 
spokoju i pogodzenia się ze swoimi niedoskonałościami. 

Snadź pisane ciałom — 
 Rozkosz, grzeszny czyn 
I wyrozumiałość 
 Satyrów i Nimf. 
Snadź pisane duszom — 
 Wiecznie snuć się w nas, 
Kaczkom resztki kruszyć, 
 Drżeć na pawi wrzask…
  (w. 49–56)
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Egzystencjalne rozważania autora nabierają cech uniwersalnych. Kaczmarski 
porzuca „oświeceniowy kostium” i odnosi się do kwestii ogólnoludzkich. Przy-
chyla się ku akceptacji jednostkowych wad i przywar, wychodząc z założenia, że 
są one apriorycznie przypisane naturze człowieka, podobnie jak obawy i lęki. 

Łazienki zimą powstały rok przed śmiercią artysty, w  końcowym okresie 
jego choroby. Znamienne, że w  chwilach tych wrócił autor do „wieku świa-
teł”, zamykając tym utworem, jak dobrze przemyślaną i  zaplanowaną klamrą 
kompozycyjną, nieformalny cykl swych tekstów poświęconych tej epoce. Aby 
dobitniej podkreślić związki Kaczmarskiego z wiekiem XVIII, warto zauważyć, 
że jego pogląd na ludzką egzystencję zawarty w zakończeniu wiersza wydaje się 
zbieżny z  przekonaniem Ignacego Krasickiego pojawiającym się w  Uwagach, 
że „życie to chwilowe radości, trwała nuda i nieuniknione cierpienie”11. Utwór 
Kaczmarskiego to wyraziste świadectwo obecności klasycystycznych wątków 
we współczesnej kulturze polskiej i dowód rangi całej epoki w refleksji artysty 
o władzy i kondycji człowieka. Autor Łazienek zimą każe bowiem przeglądnąć się 
współczesnemu odbiorcy w osiemnastowiecznym zwierciadle.
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Dominika Dźwinel

WintEr WALK in thE rOyAL gArdEn. ABOUt “ŁAZiEnKi Zimą”  
Of JACEK KACZmArSKi

(summary)

The article is an analysis of one of the last Jacek Kaczmarski’s poem named Łazienki 
zimą from the tome Tunel. Authoress exhibits numerous Enlightenment threads which 
are groundwork for discussed piece in a context of their durability in a culture. Comments 
about Kaczmarski interests in XVIII century are the starting point on which many songs 
of the bard (famous Krajobraz po uczcie, Sen Katarzyny II, Rejtan, czyli raport ambasadora 
etc.) are based. He is also an author of master’s thesis dedicated crucial to Łazienki zimą 
figure — king Stanisław August Poniatowski. This work adduces publications dedicated 
to culture and ordinary day of the Age of Lights which enlightens very close references of 
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Kaczmarski to specified elements of this era. Attention is being brought to modeling the 
last king of Poland whose picture in Kaczmarski’s creation is not unequivocal — it spreads 
between criticism of his political decisions and attempt to understanding his motivation. 
Background for consideration is also created by Enlightenment reality, with particular 
emphasis issues of gardens (with their specific closing for externality). Kaczmarski’s work 
is a  distinct testimony of presence Classicism threads in contemporary polish culture 
and evidence of significance of whole era in artist’s reflection about power and human 
condition. Author of Łazienki zimą makes contemporary consumer look in XVIII century 
mirror.
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