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NapoleoN W śWietle „obSerWacji 
UczeStNiczących” piSarzy WłoSkich 

początkU XiX WiekU

Davide artico (2015). Sanguine cyrnæi luimus perjuria Regis. La figu-
ra di Napoleone nella letteratura italiana del primo Ottocento. toruń: 
Wydawnictwo adam Marszałek, s. 171.

książka Davide artico, włoskiego historyka, literaturoznawcy i ję-
zykoznawcy od lat mieszkającego w polsce, stanowi udaną próbę 

zastosowania pojęcia ideologii haydena White’a do badania, jak ideolo-
gia przenikała do literatury włoskiej początku XiX w. (por. np. White, 
1958, 1960). przedmiotem szczególnej uwagi wrocławskiego badacza 
jest kształtowanie się literackiego konterfektu Napoleona w dziełach 
pisarzy żyjących – jako w pełni ukształtowane podmioty twórczych de-
cyzji – w epoce napoleońskiej,  a więc niemających możliwości spojrze-
nia na tytułowego bohatera z tak pożądanego w pracach historycznych 
dystansu czasowego. ta okoliczność sprawia, że autor może obserwo-
wać  kształtowanie się w ich dziełach sylwetki korsykanina także jako 
rezultatu ewolucji przekonań artystycznych, politycznych i społecznych 
samych autorów. tu upatruję jeden z głównych walorów książki  arti-
ca, który dokonując takiego wyboru, ograniczył zakres badań, eliminu-
jąc dzieła tak znaczących autorów, jak alessandro Manzoni (określony 
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mianem pisarza ponapoleońskiego, ponieważ był on dzieckiem w czasie  
upadku Napoleona) czy Gabriele D’annunzio (autora memuarów wy-
danych w połowie XiX w.). ostatecznie w korpusie znalazły się dzieła 
pisarzy spełniających ustanowione przez autora kryterium, tj. Vittoria 
alfieriego, Vincenza Montiego, Ferdinanda bazzana, pietra Verriego 
i Ugo Foscolo.

rozdział pierwszy zastępuje zwykle obecny w tym miejscu roz-
praw naukowych wstęp, w którym określa się zakres badań i ich stan 
przedstawiony w jego świetle. trzeba z uznaniem podkreślić, że tak 
zakres, jak i stan zostały ograniczone do niezbędnego, chce się rzec, 
twardego jądra tego, co autora interesuje i inspiruje; do wyraźnego 
opisu celu, do którego zmierza, bez zbędnego balastu czczego popisu 
erudycyjnego (to zresztą stała cecha poetyki tego autora, obecna w in-
nych jego pracach, por. np. artico, 2012a, 2012b).  

znak zapytania, jakim autor opatruje tytuł drugiego rozdziału Ha-
giografie  napoleońskie?, mógłby sugerować retoryczną ironię. ale 
próżno jej tam szukać. precyzyjnie rekonstruowany sposób literac-
kiej prezentacji Napoleona rzeczywiście przypomina teksty hagiogra-
ficzne: protagonista to mąż opatrznościowy, co najmniej półbóg, czy 
wreszcie konkordatowy wybawiciel. o ile u prowincjonalnego, choć 
wysoko protegowanego, księdza bazzano takie ujęcie przyjdzie uznać 
za naturalne, o tyle może ono dziwić u, pozornie po świecku myślące-
go, Giordaniego. autor kończy ten rozdział trafną, charakterystyczną 
dla jego także naukowego temperamentu, uwagą w formie dość zjadli-
wego paradoksu: jeśli bazzano, proboszcz kościoła świętego Michała 
w lomello, rozpływał się w przesadnych pochwałach Napoleona za 
konkordat, który przywrócił do łask klerykalizm państwa, to agnostyk 
Giordani wynosił Napoleona wprost na ołtarze, czyniąc zeń swego ro-
dzaju laickiego Mesjasza.

rozdział trzeci zatytułowany Czyżby Vittorio Alfieri rzeczywiście 
nienawidził Gallów? stanowi pytanie retoryczne par excellence, po-
nieważ autor zmuszony jest pozostawić bez wyraźnego rozwiązania 
zagadnienie stosunku tego pisarza do Francuzów, a ściślej rzecz ujmu-
jąc, do rewolucji Francuskiej. Napoleon staje się tutaj przedmiotem 
krytyki jako przedstawiciel owej rewolucji. W ocenie artica alfieri 
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czasem przedstawia się jako nacjonalista ante litteram, czasem zaś za-
chowuje się tak, jakby krytykował jakobinizm. jego ewentualna niena-
wiść miałaby zatem charakter polityczny, nie zaś etniczny.

artico jest bardzo wyrazisty w sferze aksjologicznej. Widoczne 
jest to już w tytułach poszczególnych rozdziałów jego książki. tytuł 
rozdziału czwartego, jednego z najdłuższych w tej pracy, zdaje się 
potwierdzać tę obserwację. Apologeta Vincenzo Monti  to już nie re-
toryczne pytanie, ale rodzaj oceny kategorycznej. Dopiero uważna 
lektura tego rozdziału pozwala w pełni ocenić trafność tego epitetu 
odnoszonego do pisarza, który bez większego trudu zmieniał obiekty 
swoich apologii. Wszakże, by uzyskać jasną konkluzję i by przekonać 
czytelnika o słuszności tego osądu, artico zmuszony jest do głębszego 
i szerszego opisu zwrotów życiowych i twórczych Montiego, postaci 
zaiste proteuszowej, która z naturalną łatwością kameleona zmieniała 
polityczne barwy. osiąga tym samym, nie zawsze w pełni zamierzony, 
stan równowagi między opisem autora i jego bohatera. czasami od-
nosi się wrażenie, że temperament badawczy artico ponosi go w stro-
nę aksjologicznego opisu życia i twórczości analizowanych autorów, 
z pewną szkodą dla samej sylwetki Napoleona. z drugiej strony jednak 
nie wolno przecież zapominać, że wrocławski badacz relacjonuje wy-
niki badań nad przekazem ideologii w dziełach literackich starannie 
wyselekcjonowanych pisarzy, kierujących się w swoich ocenach po-
staci bohatera książki również własnym doświadczeniem życiowym.

Staje wobec niełatwego zadania kompozycyjnego, chcąc opisać 
kształtowanie się obrazu Napoleona w dziełach Foscola. rozwiązuje 
je, poświęcając temu zagadnieniu aż cztery rozdziały. rozdział piąty, 
a szczególnie rozdział szósty, zatytułowane odpowiednio Galia into-
nuje i upowszechnia pieśń Wolności: naiwny Foscolo i Człowiek nie-
wielkiego formatu, lecz wielkiego serca: Oracja z roku 1802, z pew-
nością przywracają stan równowagi w zakresie opisu ewoluowania 
postaci Napoleona i opisu zmian w postawie wobec niej analizowane-
go autora. oba te rozdziały poświęcone bowiem zostały kształtowaniu 
się sylwetki Napoleona w twórczości  pisarza, który jako napoleoński 
żołnierz miał szczególne prawo do jego wszechstronnej oceny. także 
z tego powodu artico potrzebuje jeszcze następnych dwóch rozdzia-
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łów, by owe przemiany opisać w ich, nierzadko meandrycznej, dyna-
mice.

rozdział siódmy A tyran nie dba o ojczyznę: Ortisa materii pomie-
szanie? i ósmy Krzywoprzysięstwo Króla Korsykanina: „Ipercalisse” 
i  okolice stanowią naturalne uzupełnienie dwóch poprzednich części 
pracy. ewolucja poglądów autora, zaobserwowana już w Ortisie, ulega 
postępującej radykalizacji w napisanym po łacinie w Szwajcarii poema-
cie Ipercalisse. W ten sposób od wielkich nadziei pokładanych w Napo-
leonie i wyrażonych w odzie Do Bonapartego Oswobodziciela przecho-
dzi się do potępienia go jako zdrajcy ideałów rewolucyjnych.

aż dwie części książki zajmuje jej zakończenie. Składają się na nie 
rozdziały dziewiąty i dziesiąty, zatytułowane odpowiednio Zmierzając 
ku wnioskom  końcowym  i Wnioski  końcowe. Ukazują one, jakie były 
dwa główne nurty ideologii opisanych w niej czasów, jak w ich świe-
tle kształtowała się sylwetka Napoleona pod piórami pisarzy, których 
dzieła poddał autor wnikliwej analizie. lektura tych części wskazuje 
nadto bardzo wyraźnie, że artico jest znakomitym historiografem i hi-
storiozofem, również wtedy, kiedy te określenia odnieść do historii li-
teratury. znane także z innych jego prac oczytanie w piśmiennictwie 
klasycznym, które poznawał bezpośrednio w grece i łacinie, łączy się 
dodatkowo z jego pasją lingwistyczną, która w tej pracy przejawia się 
niezwykłą starannością autorskiej korekty: nie sposób w niej znaleźć 
choćby zwykłej literówki.

cechą charakterystyczną humanistycznego dyskursu artico jest me-
rytorycznie i retorycznie zdyscyplinowany styl, pozbawiony wszelkich 
zbędnych ozdobników, zmuszający autora do chirurgicznej precyzji. 
Stale obecna w jego pracach tendencja do powiedzenia tego, co w danej 
kwestii powiedzieć należy, by kwestię wyczerpać, unikając przy tym 
wyczerpania cierpliwości czytelnika. W tym sensie, przybyły z ziemi 
włoskiej do polski autor wydaje się także idealnie spełniać wymagania 
stawiane dziś naukom humanistycznym przez, przybyłego nota  bene 
z bolonii via bruksela, bożka parametryzacji.  

W tej  książce poświęconej rekonstrukcji literackiej sylwetki „wło-
skiego” Napoleona polskiego czytelnika mogłyby wzruszyć uwagi doty-
czące analogii z Napoleonem „polskim”, który między innymi miał nam 
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dać przykład jak zwyciężać mamy, szczególnie kiedy mowa o pieśni na-
pisanej przez józefa Wybickiego w reggio emilia, w lipcu 1797 r., zna-
nej najpierw jako Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, by z upływem 
czasu stać się Mazurkiem Dąbrowskiego. Uwagi na ten temat mogłyby 
również zaciekawić polskiego czytelnika, gdyby artico pokusił się o na-
pisanie już po polsku porównawczego studium literackich konterfektów 
Napoleona „włoskiego” i „polskiego”. jest do tego zadania doskonale 
przygotowany od strony historycznej i historiozoficznej, literackiej i li-
teraturoznawczej, a także językowej i językoznawczej.
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