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Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, w zgodnej i powszechnej opinii badaczy, 
uznawane są za pierwszą, nowożytną powieść polską. Wydawca tej powieści 
w  serii Biblioteki Narodowej i  jednocześnie autor monograficznego Wstępu, 
Mieczysław Klimowicz podkreśla, że

Romansowemu zmyśleniu, nieprawdopodobieństwu opisywanych […] zdarzeń, bra-
kowi założeń dydaktycznych i poznawczych przeciwstawiali autorzy nowej powieści 
„historie prawdziwe”, stylizowane na autentyczne lub takie, które mogły się wyda-
rzyć. Zasada prawdopodobieństwa oznaczała tu dążenie do realizmu określane jako 
„zgodność z naturą” lub „wierność naturze”, przy czym mogło to oznaczać zarówno 
dosłowność naturalistyczną, jak i wszelką konstrukcję, nawet utopijną, ale posiadającą 
cele poznawcze lub dydaktyczne. (Klimowicz 1973: Wstęp V)

Rzeczywiście, perypetie Doświadczyńskiego są konsekwentnie realistyczne, 
rygorystycznie podporządkowane zasadzie prawdopodobieństwa. Nie może być 
inaczej, skoro narratorem powieści uczynił Krasicki jej bohatera, który ujął swą 
opowieść w formę pisanego w późnym wieku wspomnienia. W późnym wieku 
bowiem, siedząc na wsi i mając czas wolny, lepiej przeznaczyć go na „pisanie, niż 
łamać kark za zającem albo w kuflu pedogry szukać” (Krasicki 1973: 9). Po takiej 
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wstępnej deklaracji, wyjaśniającej genezę tego wspomnienia, charakterystyczną 
dla większości szlacheckich memuarów, przystępuje nasz bohater do porządnej 
chronologicznie i  problemowo opowieści, zaczynającej się jakże znamiennie: 
„Urodziłem się w domu uczciwym, szlacheckim, którego roku, nie wyrażam, bo 
to się na nic nikomu nie zda…” (Krasicki 1973: 9). Tak mógłby zacząć swą relację 
każdy szlachcic; taki początek brzmi wiarygodnie, prawdziwie, przekonywająco. 
Ciąg dalszy też więc musi być — i jest! — wiarygodny i autentyczny.

Warto przeto zabawić się w  streszczenie Księgi pierwszej. To wielce poży-
teczne zajęcie, mocno usytuowane w  szkolnej praktyce, choć wydaje się nieco 
przestarzałe, pozwala dostrzec i uwyraźnić pewne mechanizmy fabuły i kreacji 
literackiego bohatera.

Doświadczyński opowiada więc z  żartobliwym, autoironicznym dystansem 
o genealogii swego rodu, z humorem, ale i ciepłą serdecznością charakteryzuje 
swych rodziców, a przede wszystkim relacjonuje perypetie swego życia. Pierwsze 
siedem lat spędził „w orszaku niewiast”, wysłuchując wielu bajek i zabobonnych 
„strasznych powieści”. Przerwał ten etap domowej edukacji jego wuj, „człowiek 
urzędem, nauką i  wiadomością świata znamienity” (Krasicki 1973: 13), prze-
konując matkę Mikołaja, by wysłała go do szkół publicznych. Spędził w nich 
dziewięć lat, a odebrawszy wiadomość o śmierci ojca „i zaraz rozkaz powracania 
do domu” (Krasicki 1973: 17), zakończył ten etap życia. W domu, „dobrze się 
wprzód opatrzywszy w amunicją piwną, miodową, winną i gorzałczaną”, zaczął 
żyć „raptownie”, lecz te młodzieńcze swawole znów przerwał wuj, „testamentem 
ojcowskim wyznaczony opiekun” (Krasicki 1973: 18). Po wyjeździe roztropnego 
krewnego za granicę matka naszego bohatera, namówiona przez sąsiadkę przybyłą 
z Warszawy, wynajęła dla swego syna guwernera, „który by języka francuskiego, 
a co największa, maniery dobrej i prezencji mógł nauczyć” (Krasicki 1973: 19). 
W ten oto sposób Mikołaj znalazł się pod opieką Damona, rzekomego markiza 
i tak mówi o swej nim fascynacji:

Nieskończenie przypadł mi do gustu mój nowy pan guwernor; stąd jednak najbar-
dziej, gdy jaśnie i oczywiście matce mojej wypróbował, iż szkolna nauka żakom tylko 
przystoi, zacnego zaś panięcia dowcip regułami zacieśniony na to by się tylko przydał, 
żeby go palcem po Paryżu wskazywano. (Krasicki 1973: 21)

Oprócz nauki języka Damon wdrażał swego podopiecznego w  lekturę „ksiąg 
miłosno-moralnych”. One zaś zaowocowały „sentymentowymi awanturami” 
wobec Julianny, mającej „kształt Diany, wdzięk Wenery”, wychowanicy matki 
Mikołaja. Ta, widząc niedojrzałą, romansową fascynację swego syna, wysłała swą 
podopieczną „do bliskiego klasztora panien zakonnych” (Krasicki 1973: 29). 
Wpędziło to Mikołaja w nadzwyczajną melancholię, a ponieważ może ona być 
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szkodliwa dla zdrowia, postanowiono wysłać go „do cudzych krajów”. Niespo-
dziewane interesy zmieniły wszakże te plany i  najpierw Mikołaj z  Damonem 
wyprawiony został „do jednego z  najcelniejszych królestwa miast” (Krasicki 
1973: 30). Zaopatrzony w list do jednego z krewnych, który tam mieszkał, przy-
był  Doświadczyński bez żadnych kłopotów, ale osób, „do których stosował się 
interes” nie zastał, a i krewny „aż za miesiąc miał powrócić” (Krasicki 1973: 30). 
Damon, jak się niebawem okaże, oszust i  zwodziciel, wprowadza Mikołaja do 
domu baronowej de Grankendorff; ograny w karty, okradziony i oszukany przez 
swego francuskiego guwernera i udającą baronową awanturnicę, której nie był 
pierwszą ofiarą, wraca skruszony do domu. Matka mu — oczywiście — wyba-
czyła awanturę; wszak wyniknęła ona nie z jego złej woli, ale z niedoświadczenia. 
Czytamy dalej:

Osiadłem więc na nowo w domu i czyli żarliwość świeżego nawrócenia, czyli pamięć 
wstydliwej dla mnie awantury, czy widok przykładnej matki takiego był cudu przy-
czyną, iż przez cały miesiąc wiodłem życie przykładne i  nieposzlakowane. (Krasic-
ki 1973: 36)

Nudę tego nieposzlakowanego życia urozmaica Mikołaj lekturą znalezionego 
w  domowej apteczce romansu o  przygodach Aleksandra Wielkiego, a  potem 
dzięki uprzejmości goszczącej często w  domu Doświadczyńskich bliskiej 
krewnej, pani podstoliny, lekturą Koloandra wiernego, która ponownie rozbu-
dza jego sentymentowe emocje. Ponieważ Julianny nie ma, kieruje afekty do 
panny podwojewodzianki, lecz wycofuje się, zrażony wyrachowanym i wcale nie 
romansowym pragmatyzmem jej ojca, proponującego jakieś majątkowe zapisy 
i dożywocie. To barbarzyństwo obrzydza mu wieś, lecz szczęśliwie uzyskuje zgodę 
matki na wyjazd do Warszawy w towarzystwie wuja, który został posłem na sejm.

Warszawa uświadamia mu parafiańskie zacofanie, a poznany świeżo przyja-
ciel obszernie wykłada mu stołeczne reguły obyczajowe, moralne i intelektualne, 
objaśniając szczegółowo, jak zostać filozofem, czyli modnym kawalerem:

chwal tylko, co drudzy ganią, myśl jak chcesz, byleby osobliwie, kiedy niekiedy z reli-
gii zażartuj, decyduj śmiele a gadaj głośno; przyrzekam, iż ujdziesz wkrótce za wielkie-
go filozofa… (Krasicki 1973: 45)

Tak wyedukowany Doświadczyński odbiera wkrótce wiadomość o  śmierci 
matki. Szczery żal miesza się z nadzieją przyszłej swobody; pierwsza decyzja — co 
zrozumiałe — dotyczy więc podróży do cudzych krajów. Jej plan przygotowuje 
ów nowy mentor od filozofii, ale w trakcie przygotowań przejawia nagłe pomie-
szanie; okazuje się, że jest przymuszony szukać na kredyt pięciuset czerwonych 
złotych. Mikołaj oczywiście ofiarowuje mu od ręki tysiąc i to bez pokwitowania 
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i  bez procentu. Choć wcześniej już oszukano go w  kartach, rzuca się też bez 
opamiętania w hazard i połowę przywiezionych po matce pieniędzy przegrywa, 
a drugą połowę wydaje na modne stroje i przedmioty.

Przez plenipotenta na kontraktach lwowskich zastawia dwie ze swoich trzech 
wsi dziedzicznych, a na pozostałej zapisuje mu „prostym długiem” kilkanaście 
tysięcy złotych. Już był gotowy do wyjazdu, ale plenipotent wzywa go do trybu-
nału do Lublina; namówiwszy Mikołaja do gwałtownego wypędzenia „z dzie-
dzicznej wioski jednego sąsiada, na fundamencie dawnych […] do tejże wioski 
pretensyj” (Krasicki 1973: 48). Obdarowany pożyczką przyjaciel zalecił mu 
wystaranie się o listy rekomendacjalne do deputatów, co nie obyło się oczywiście 
bez kosztów. W Lublinie Doświadczyński rychło się zorientował, że do wygranej 
trzeba trzech rzeczy:

Pierwsza z  nich: kredyt własny lub wsparcie mocnych protektorów. Druga: znajo-
mość, przyjaźń lub pokrewieństwo z sędziami, a w niedostatku ten dzielny sposób, 
którego lubo wyrazić nie śmiem, w potrzebie jednak albo wyrówna lub więcej dokaże 
nad przyjaźń i pokrewieństwo. Na końcu się zwyczajnie kłaść zwykła sprawiedliwość 
interesu. (Krasicki 1973: 50)

Trybunalskie zabiegi, przedstawione z  niebywałym znawstwem, skończyły 
się tak, że „ogołocony z  pieniędzy, z  fantów, straciwszy większą połowę sum 
na cudze kraje zaciągnionych, znużony kilkotygodniowymi niewczasami […] 
w  pożyczonej kolasce”, bo swoją musiał jednemu deputatowi sprezentować, 
wrócił nasz bohater do Warszawy. Dziesięć dni zajęły mu ponowne przygoto-
wania do zagranicznej ekspedycji. Wyjechał z Warszawy 20 listopada o godzinie 
dziewiątej z  rana karetą berlińską z  kamerdynerem, lokajem i  kucharzem. Po 
siedmiu dniach przybył w nocy do Krakowa. Odpoczął tu parę dni i 2 grudnia 
wyruszył w dalszą drogę. W Wiedniu stanął 10 grudnia „o wpół do jedenastej”. 
Po jedenastu dniach wyruszył drogą na Frankfurt, gdzie zatrzymał się kilka dni 
„dla bardzo pięknej i wygodnej austerii” (Krasicki 1973: 74). Kolejne kilka dni 
spędził w Moguncji (bo szynki tu wyśmienite wino reńskie najlepsze), a w święto 
Trzech Króli przybył do Kolonii i  w  katedrze tamtejszej na odpuście całował 
„głowy św. Kaspra, Majchra i  Baltazara”. Następnie przez most na Renie od 
fortecy Kiel przybył do Strasburga. Za trzy dni pobytu zapłacił tyle, ile za tydzień 
we Frankfurcie. Potem przez Metz i Reims, dobrą, brukowaną drogą, 3 lutego 
dotarł szczęśliwie do Paryża.

Paryż go zachwycił i oszołomił. Spotkał tu hrabiego Fickiewicza, który okazał 
się jego dawnym sąsiadem podwojewodzicem, o  którego siostrę kiedyś krótko 
konkurował. Wspólnie postanowili się starać dla honoru narodu polskiego, „żeby 
i w guście i w magnificencji przepisać kawalerów tamecznych” (Krasicki 1973: 78). 
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Doświadczyński zaczyna żyć na wysokim poziomie, choć dziwi go trochę „ludz-
kość kupców i rzemieślników dających wszystko na kredyt” (Krasicki 1973: 79). 
Czytamy więc dalej:

Wspaniała moja rozrzutność uczyniła mnie sławnym po całym Paryżu i  zniewoliła 
serce ujęte wdziękami jejmości panny La Rose. Z jej rozkazu nająłem mały domek 
na przedmieściu, z pięknym ogrodem; a że wpodle miał takiż domek marszałek jeden 
francuski, tak mój wymeblowałem kształtnie, iż przezwyciężyłem dotąd niezwyciężo-
nego sąsiada. (Krasicki 1973: 79)

Ponieważ w  modę weszły wtedy kabriolety, Mikołaj zamówił cztery, przy-
stosowane „do czterech części roku”; nie mając jednak wprawy w  powożeniu 
wywrócił się na ulicy, wybił sobie dwa zęby, rozciął wargę i zwichnął prawą nogę. 
Unieruchomiło go to na kilka niedziel, a jedyną rozrywką stały się wizyty „jego-
mości pana hrabi i kilkunastu poufałych od serca przyjaciół” (Krasicki 1973: 80).

Doświadczyński, jak pamiętamy, odziedziczył trzy wioski. Sporo pieniędzy 
roztrwonił w Warszawie na hulanki i grę w karty, dużo kosztował go też trybu-
nał w Lublinie, a dwu i pół miesięczna podróż do Paryża nie mogła być tania. 
Pieniądze musiały się więc skończyć. Smutny koniec przyspieszył jeszcze bilet od 
hrabiego Fickiewicza, osadzonego w więzieniu za długi. Hrabia zaklinał w tym 
bilecie o ratunek. Jego długi wynosiły „na naszą monetę dwadzieścia dwa tysiące 
siedemset dziewiętnaście złotych” (Krasicki 1973: 81). Doświadczyński kierując 
się honorem zaręczył za hrabiego; ten zaś, opuściwszy więzienie sprzedał co mógł 
i wyjechał z Paryża. Nasz bohater przebywał tu ponad rok, a „trzy razy przysłane 
z Polski weksle połowę tylko zapłaciły tego, co się bankierowi należało, nie chciał 
już dalej na kredyt dawać; kupcy, rzemieślnicy zaczęli się naprzykrzać”. (Krasicki 
1973: 81). Mikołaj prosi więc pilnie o kolejne weksle, lecz dowiaduje się, że jego 
trybunalski adwersarz ostatecznie w Lublinie wygrał sprawę, zrobił cesję swojego 
prawa plenipotentowi Doświadczyńskiego, a ten

na fundamencie przyznanych szkód, ekspens prawnych, grzywien za ekspulsją i sum 
sobie należących ostatnią część wolną substancji mojej, Szumin z przyległościami za-
jechał. (Krasicki 1973: 82)

Czas jakiś utrzymywał jeszcze nasz bohater poziom życia, zastawiając lichwia-
rzom „galanterie i fanty”; gdy i tych zaczęło brakować, a dłużnicy hrabiego wszczęli 
proces, bojąc się słusznie więzienia, spieniężył potajemnie resztę dóbr, uciekł 
pospiesznie i potajemnie do Holandii. Po dwóch dniach stanął w Amsterdamie.

Ogołocony ze wszystkiego, długami obciążony za granicą i w ojczyźnie, miałem się 
za zgubionego. Myśl rozpaczająca nie zastanawiała się na niczym. (Krasicki 1973: 83)
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Zatopiony w  takich refleksjach spotkał kapitana jednego okrętu, któremu 
zwierzył się ze swych kłopotów. Dowiedziawszy się, że okręt wyrusza do Bata-
wii, wpadł na pomysł, by „puścić się w tamte kraje”, co kapitan przyjął z ochotą 
i „nazajutrz, za nadejściem dobrego wiatru, puściliśmy się na morze” (Krasicki 
1973: 83). Okręt był wojenny, miał sześćdziesiąt armat i oprócz załogi kilkunastu 
podróżnych. Wiózł do Batawii (port na wyspie Jawie) holenderskich urzędni-
ków kolonialnych. Podróż, po przezwyciężeniu choroby morskiej, przebiegała 
spokojnie i okręt dość szybko dotarł do Wysp Kanaryjskich. Potem jeszcze kilka-
krotnie zatrzymywano się u  wybrzeży afrykańskich z  powodu słabego wiatru. 
W okolicach Cyplu Dobrej Nadziei sztorm „skołatał” okręt. Zatrzymano się tam 
na kilka miesięcy, zamieniono sfatygowany okręt, ale i dotychczasowy kapitan, 
nominowany na znaczny urząd, wrócił do ojczyzny. Jego następca był „surowy 
i nieobyczajny”. Doświadczyński zastanawiał się nawet, czy by tam nie osiąść, 
ale brak perspektyw zarobkowych sprawił, że postanowił puścić się do Batawii, 
mając listy rekomendacjalne poprzedniego kapitana. Wyruszył więc. Najpierw 
wiatry były dobre, ale potem ucichły, „a okręt stanął wpośród morza” (Krasicki 
1973: 84). Był nieznośny upał, żywność zaczęła się psuć, „wody coraz ubywało”, 
połowa załogi chorowała. Po ciszy zerwała się gwałtowna burza z wiatrem prze-
ciwnym kierunkowi żeglugi; trwała sześć dni, złamała maszt, zrywała kotwice, 
które rzucano kilkakrotnie, w  końcu rozbiła okręt o  skały. Doświadczyński 
chwycił „dość sporą deszczkę” i wyrzucony został przez fale na piaszczysty brzeg. 
Pół żywy biegł w głąb lądu, by nie zagarnęła go powracająca fala; na koniec padł 
bez zmysłów.

Opisane przez narratora-bohatera zdarzenia są realistyczne, szczegółowe 
i precyzyjne w swej prawdziwości. Trzymają się żelaznej reguły przyczynowo-skut-
kowej, są jednocześnie znamienne i typowe dla perypetii młodego, życiowo niedo-
świadczonego, prowincjonalnego szlachcica. Mieczysław Klimowicz wielokrotnie 
w przypisach do swej edycji potwierdzał typowość i prawdopodobieństwo zdarzeń 
i sytuacji, odwołując się do dokumentów i przekazów z epoki, pisząc w konkluzji 
o mnogości realiów obyczajowych i o osadzeniu „całości w konkretnym, dokład-
nie zarysowanym środowisku” (Klimowicz 1973: Wstęp XXXV). Kiedy Mikołaj 
osiąga po śmierci rodziców materialną niezależność, realizuje marzenia o paryskiej 
eskapadzie, a żyjąc ponad stan, w ciągu roku z okładem trwoni niewielki w sumie 
majątek. Nie chce iść do więzienia, więc ucieka; płynie okrętem, więc zdarzyć się 
może i zdarza się morska katastrofa. Ponieważ okręt rozbija się o skały, więc ląd 
jest niedaleko; zdarza się czasem rozbitkom ocaleć przeto i jemu takie szczęśliwe 
i wcale nie nieprawdopodobne szczęście się przytrafiło. 

Ląd, na którym się znalazł, to — jak dobrze wiemy — wyspa Nipu, która 
ma — zdaniem Klimowicza — „kształt typowej utopii oświeceniowej” (Klimo-
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wicz 1973: Wstęp XXXVI); a więc kształt rzeczywistości fantastycznej, zmyślo-
nej, nieprawdopodobnej, niemożliwej. Wszak utopia jest utopią właśnie dlatego, 
że jest niemożliwa. Zostawmy ją jednak na chwilę. 

W księdze trzeciej bogactwo przygód i perypetii, jakich doświadcza bohater 
po opuszczeniu wyspy, nie przekreśla realizmu i  zasady prawdopodobieństwa. 
Mikołaj, przekonany jak Odyseusz, że słodki jest dym ojczyzny, opuszcza na 
łodzi wyspę. Był sam sobie „panem, sternikiem i majtkiem” (Krasicki 1973:  43), 
a poruczywszy się Boskiej Opatrzności, rozdarty między nastrojami radosnymi 
i  trwożliwymi, płynął spokojnie przez osiem dni. Dziewiątego dnia poczuł 
niepokój, bo prowiantu ubyło, a i woda traciła świeżość. Jedenastego dnia odczuł 
opadanie z sił, więc pojawiły się myśli pełne rozpaczy, jak po znalezieniu się na 
nieznanym lądzie; ale i teraz, jak czytamy:

też same dzielne do serca słowo, które wstrzymało rękę po rozbiciu okrętu, zbawien-
nym religii światłem rozpędziło mgłę zaślepienia mojego. (Krasicki 1973: 144)

Następnego dnia Mikołaj resztką sił zawiesił na szczycie masztu białe płótno 
w  nadziei, że jaki przepływający okręt go uratuje; stało się to rzeczywiście 
o zachodzie słońca. Okręt był hiszpański, wiózł niewolników z Afryki do kopalni 
złota w  Potozie (w  hiszpańskim wicekrólestwie Peru — jak objaśnia Klimo-
wicz —  Krasicki 1973: 147). Po spokojnej nocy Mikołaja zakuto niespodzie-
wanie w  kajdany i  osadzono wśród murzyńskich niewolników. Próbował się 
z nimi porozumieć, ale nie rozumieli żadnych języków, które on znał; także języka 
Nipuanów. Przezwyciężając rozpacz traktował Doświadczyński swój stan jako 
sprawiedliwą karę za niewdzięczność, jaką okazał Nipuanom, a także jako najlep-
szą szkołę życia („należy przestawać spokojnie na tym, co los zdarza, nie szukając 
fantastycznych plant i  projektów przyszłego szczęścia” — Krasicki 1973:  149). 
Pracując ciężko w  kopalni złota, nauczył się hiszpańskiego, potrzebnego „do 
potocznego dyskursu” (Krasicki 1973: 151). Dzięki temu mógł nawiązać kontakt 
z  zacnym Amerykaninem (tzn. Indianinem), który w  swej dobroci odwiedzał 
pracujących w kopalni niewolników. Prosił go o pomoc w odzyskaniu wolności, 
oferując na wykupienie siebie posiadane wartościowe weksle; ten jednak, nie 
znając się na rzeczy, obiecał przyprowadzić biegłego w  wekslowych materiach 
Europejczyka, swego przyjaciela. Po dwóch miesiącach oczekiwania pojawił 
się wreszcie kwakr Gwilhelm, wykupił Mikołaja, nie korzystając z  należących 
do niego weksli i  obdarował go dodatkowym „na 500 funtów szterlingów, co 
wyniesie około 1000 czerwonych złotych” (Krasicki 1973: 155). Doświadczyń-
ski tych pieniędzy nie potrzebował, więc z  wdzięczności wykupił kolejnych 
niewolników, co szczerze ujęło Gwilhelma. Postanowił więc pomóc Doświad-
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czyńskiemu w realizacji marzenia o powrocie do kraju. Marzenie to było realne 
dzięki wekslom znalezionym w  ocalałych po katastrofie fragmentach okrętu. 
Gwilhelm uświadamia jednak Doświadczyńskiemu, że właściciel tych weksli 
co prawda utonął, ale przecież musiał mieć sukcesorów, którym się one należą. 
Uznając te oczywiste racje, Mikołaj przekazał mu weksle do sprawdzenia; ich 
właścicielem okazał się jednak właśnie Gwilhelm. Rozbity okręt wiózł bowiem 
także jego towary i niektóre weksle; ich właściciel stratę dawno już odżałował, 
innymi interesami ją wynagrodził, przeto z radością oddał je Mikołajowi.

Udali się więc do Buenos Aires, bo stamtąd wypływał francuski okręt do 
Marsylii. Rozstanie było pełne emocji, a  już na statku jego kapitan, margrabia 
de Vennes, przekazał Doświadczyńskiemu list pożegnalny Gwilhelma. Oprócz 
wyrazów serdeczności informował on, iż całe wyposażenie kajuty jest darem dla 
Doświadczyńskiego. Zaś oprócz garderoby wybornej, bielizny najprzedniejszej, 
podróżnej biblioteki, w jednej z szuflad biurka znalazł Mikołaj „w pakiecikach 
porządnie ułożonych kilka tysięcy czerwonych złotych” (Krasicki 1973: 161). 
Obawy, czy ten dar nie wpędzi Gwilhelma w kłopoty rozwiał kapitan: „Gwilhelm 
był jeden z najbogatszych kupców Pensylwanii, a jego dostatki były niezmierne”. 
Znany był ponadto z dobroczynności i wielu „podupadłych wydźwignął z ostat-
niej toni” (Krasicki 1973: 162).

Kapitan de Vennes o  aparycji modnego kawalera okazał się prawdziwym 
filozofem, więc na interesujących i ważnych z nim rozmowach zeszło Doświad-
czyńskiemu kilka tygodni żeglowania. Przez Cieśninę Gibraltaru zmierzali do 
Kadyksu — i  tu mamy jedyną nieścisłość, bo „Kadyks leży jeszcze nad Atlan-
tykiem, na zachód zatem od Gibraltaru”, objaśnia w  przypisie Klimowicz 
(Krasicki 1973: 167). Doświadczyński chce jak najszybciej wracać do kraju, 
lecz musi najpierw uregulować paryskie długi. Margrabia de Vennes oferuje mu 
swe towarzystwo w podróży do stolicy z Marsylii, dokąd zmierza okręt. Odbiera 
jednak przez ordynansa rozkazy, by konsula francuskiego zawieźć do Smyrny. Nie 
pozwala to nawet na zawinięcie do portu w Marsylii, więc rozstają się i Doświad-
czyński zostaje sam w Kadyksie. Weksle posyła do jednego z najsławniejszych 
bankierów w Paryżu, pod zmyślonym nazwiskiem barona de Graumsdorff, by 
nie przyaresztowano ich za długi przed jego przyjazdem.

Mieszkając w najprzedniejszej austerii Kadyksu, Mikołaj, mimo udzielonych 
mu wcześniej przestróg margrabiego de Vennes, nie potrafi powstrzymać się od 
wypowiadania kąśliwych uwag o europejskich zdrożnościach i wyrażania zachwy-
tów nad nipuańskimi cnotami; krytycznie mówi też o  okrucieństwie koloni-
zatorów w  Ameryce. Po trzech tygodniach, w  czasie wieczornej przechadzki, 
zatrzymali go więc żołnierze i  dwa miesiące trzymali bez żadnych wyjaśnień 
w zamkowym więzieniu. Potem, przez kilka nocy (bo tylko nocą podróżowano), 
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zawieziono go do więzienia w  Sewilli. W  końcu zaprowadzono go przed sąd, 
przypominający trybunał hiszpańskiej inkwizycji. Gdy Doświadczyński w swych 
zeznaniach doszedł do wyspy Nipu i  zaczął „opisywać obyczaje, rząd, sposób 
życia, myślenia obywatelów Nipu” (Krasicki 1973: 171), sędziowie wybuchnęli 
niepohamowanym śmiechem, uznali więźnia za szalonego i zamknęli w szpitalu 
wariatów. Sytuacja była beznadziejna, bo nawet poczciwy, szpitalny kapelan, 
uparcie wierzył w chorobę swego podopiecznego. Po kilku tygodniach przyszli 
na oglądanie szpitala cudzoziemcy; wśród nich, szczęśliwie, margrabia de Vennes! 
Po dwóch godzinach Doświadczyński był już wolny.

Przez Madryt udał się z  margrabią do Paryża. Spłacił dłużników swoich 
i Fickiewicza, a resztę kapitału, „blisko na milion wynoszącego”, przesłał przez 
bankierów do Polski. Kilka tygodni w  towarzystwie margrabiego ukazało mu 
inny Paryż: „mędrców nie dumnych, bogaczów nie wyniosłych, panów przystęp-
nych, bogobojnych bez żółci, rycerzów bez samochwalstwa” (Krasicki 1973: 175). 
W tej sytuacji zaczął nawet przemyśliwać, czy by nie osiąść na stałe w Paryżu, 
lecz margrabia przekonał go, że obywatelskim obowiązkiem jest być użytecznym 
swojej ojczyźnie. Wyjechał więc i 14 maja w samo południe stanął w Warszawie. 
Uspokoił kredytorów, oswobodził rodzinny Szumin, wygrał sprawę ze swym 
nieuczciwym plenipotentem, bo trafił „na taki trybunał, gdzie nie solenizowano 
imienin, ksiądz prezydent nie miał siestrzeńca, a deputaci nie potrzebowali na 
powrót cudzych kolasek.” (Krasicki 1973: 177)

Po dziesięciu latach, licząc od wyjazdu do Warszawy, osiadł z radością na wsi. 
Zreformował gospodarkę, poprawił los swoich chłopów, a wiedziony patriotycz-
nymi maksymami, dał się wybrać na posła. Szczegółowo i ze znawstwem przed-
stawił sejmikowe procedury. Pojechał do stolicy, ale nic dla kraju nie mógł zrobić, 
bo sejm został zerwany. Nie pogniewał się jednak ani na Warszawę, ani na rodzaj 
ludzki i wrócił „myśleć do Szumina” (Krasicki 1973: 187). Szczęśliwie odnalazł 
swą młodzieńczą miłość, Juliannę, od trzech lata wdowę, ciągle młodą, „grzeczną” 
i piękną. Ożenił się z nią i pochwałą małżeńskiego szczęścia, ugruntowanego na 
miłości, wierności i wspólnym szacunku, kończy opowieść o swym życiu.

W  tej opowieści są zdarzenia czasem niezwykłe, zdumiewające, zaskakujące. 
Ale wszystkie są możliwe, prawdopodobne, realistyczne. Realizm bowiem to takie 
ukształtowanie fikcji literackiej, by zmierzała ona do „przedstawienia życia codzien-
nego człowieka w jego historycznym środowisku, respektowania tego wszystkiego, 
co uznaje się za prawa rządzące rzeczywistością. (Głowiński 1988: 422) Dodać 
jeszcze można, że

Podstawę realizmu stanowi swoiście interpretowana estetyka mimetyczna: przedmio-
tem naśladowania jest świat współczesny twórcy i  odbiorcy […]. Świat w utworze 
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realistycznym ukazywany jest z perspektywy przeciętnego odbiorcy i oceniany zwykle 
w myśl reguł przyjętej moralności i zasad zdrowego rozsądku. (Głowiński 1988: 422)

Odwołując się tylko do tej, lapidarnej, słownikowej definicji trzeba stwier-
dzić, że nipuańska rzeczywistość jest tak samo realistyczna, jak rzeczywistość 
Szumina, Warszawy, Paryża, Ameryki Południowej czy Hiszpanii. Z perspektywy 
przeciętnego odbiorcy, według kryteriów przyjętej moralności i zasad zdrowego 
rozsądku, realia wyspy mieszczą się w prawach rządzących rzeczywistością. Autor 
zadbał o to z niezwykłą starannością. 

I znów musimy uciec się do streszczenia. Doświadczyński, wyrzucony szczę-
śliwie na brzeg wyspy, przedzierając się przez gęsty las, dociera z radością do pól 
uprawnych i wsi z domami obszernymi i  symetrycznie rozłożonymi. Spotkani 
ludzie przyjmują go z  widoczną życzliwością, choć nie rozumieją języków, 
którymi włada przybysz: polskiego, łaciny i francuskiego. Ich język jest jednak 
na tyle łatwy, że dość szybko, w kilka miesięcy, Doświadczyński się go nauczył. 
Osada, w której się znalazł,

miała stu dwudziestu gospodarzów; każdy z nich miał dom, pole i ogród, wszystko 
pod równym wymiarem. Najwięcej dzieci rodzicom służyli, lubo mieli innych obojej 
płci domowników, ale w odzieży i w wygodzie żadnej nie było między nimi różnicy. 
[…] Wzrost obywatelów był mierny, twarzy wesołe, cera zdrowa; kaleki lub zbytecznie 
otyłych, albo chudych nie widziałem. Siwizna, nie zgrzybiałość, oznaczała starych. 
(Krasicki 1973: 90)

Niewiasty nie potrzebowały bielidła ani żadnych pudrów i  muszek, nie 
używały luster, których tam nie znano, ubierały się skromnie w niefarbowane 
suknie, choć i w tym stroju była pewna wytworność, bo „Chęć podobania się 
powszechnym jest wszędzie tej płci przymiotem”(Krasicki 1973: 91). Na wyspie, 
jak wiemy, nie było słów wyrażających kłamstwo, kradzież, zdradę, pochlebstwo, 
nie było jurysdykcji i prawników. Jeśli zdarzały się nieporozumienia i konflikty, 
a  zdarzać się musiały, rozstrzygała je rada starszych. Historię kraju zachowują 
pieśni i  opowieści przekazywane z  pokolenia na pokolenie Nie było żadnego 
instytucjonalnego Kościoła, lecz mieszkańcy spontanicznie wielbili Najwyższą 
Istność. Filozofia była tam prostą nauką moralną, nie było żadnej zwierzchności 
politycznej, poza naturalną zwierzchnością rodziców nad dziećmi. Podatków 
żadnych też nie było, a celem społeczności było tylko ubezpieczenie własności. 
Jedyne prawo to zakaz emigracji, stąd troska, czy kiedyś nie zabraknie ziemi do 
wyżywienia ludności. Tę troskę jednak pozostawiono następnym pokoleniom 
w  ufnym przeświadczeniu, że „Opatrzność najwyższa wymierzyła ziemię do 
liczby stworzenia, które w niej żyje” (Krasicki 1973: 115). 
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Wybrał się kiedyś Doświadczyński nad brzeg morza, gdzie został wyrzucony 
po rozbiciu okrętu. Rozważał wtedy przypadki swojego życia, gdy dostrzegł „pod 
brzegiem wiszącej nad lądem skały” „część znaczną rozbitego okrętu, którą fale 
unosząc wbiły w piasek brzegowy, a  zwyczajny morski odwrót zostawił naów-
czas oschłą” (Krasicki 1973: 132). To była tylna część okrętu z kajutą kapitań-
ską. Przedmioty podatne na wilgoć były już zbutwiałe, pistolety i  fuzje, choć 
nieco zardzewiały, zdatne były do użycia. Mikołaj ukrył skrzętnie swe zdobycze 
w  pieczarze znajdującej się w  pobliskiej skale. W  kącie kapitańskiej izdebki 
znalazł też kryjówkę ze złotymi luidorami francuskimi. Na Nipu nie miały one 
żadnej wartości, lecz rozbudziły jego imaginację i wywołały żywą radość. By nie 
wzbudzić podejrzeń spóźnieniem na wieczerzę, pospiesznie wrócił do osady. Całą 
noc nie zmrużył oka. Miał skarb, który żadnej korzyści nie mógł tu przynieść:

Stawiałem się myślą w  ojczyźnie i  natychmiast kupowałem wsie, miasta, budowa-
łem pałace, plantowałem ogrody. Byłem nieszczęśliwym wśród szczęścia mego, mając, 
a użyć nie mogąc tego, co mi jak na przekorę los, i w pieszczotach swoich fałszywy 
i zdradny, użyczył. (Krasicki 1973: 133)

Nazajutrz, udawszy ciężki ból głowy, poprosił swego gospodarza o  zgodę 
na samotne spacery dla zdrowia. Udał się pospiesznie do swoich łupów, pilnie 
bacząc, czy nie jest szpiegowany. Znalazł pakę z książkami, a w pobliżu rozbitego 
okrętu łódź z wiosłami. Ukrył ją skrzętnie w zaroślach i przywiązał znalezionym 
powrozem do drzewa. W pieczarze obejrzał starannie zdobycze z poprzedniego 
dnia. Były one obfite: 

w złocie czerwonych złotych francuskich podwójnych sztuk 4862, pojedynczych 3716; 
monety niewiele było. Oprócz tego, w osobnym szkatuły puzderku diamentów znacz-
nych, jeszcze nie bryliantowanych, kilkadziesiąt, mniejszych kilkaset; kamieni koloro-
wych, rubinów, szmaragdów, szafirów bardzo wiele. (Krasicki 1973: 134)

Oprócz tego były jeszcze szpady, lunety, tuba, trzy złote zegarki, pudło z peru-
kami, żelazka do papilotów, popsute skrzypce, klarnety i  waltornia, szkatułka 
z flaszkami wody lawendowej, zamoknięta tabaka.

Następnego dnia powtórzył wybieg z bólem głowy i szukał dalej. Z zachowa-
nych papierów dowiedział się, że rozbity okręt należał do armatora francuskiego 
z St. Malo w Bretanii, a wśród tych papierów znalazł także weksle:

jeden do Amszterdamu na 12 000 czerwonych złotych, drugi do Londynu 22 000 czer-
wonych złotych, trzy do Genui, każdy na 6 500 czerwonych złotych. (Krasicki 1973: 136)

Działał rozważnie. By jego częste, samotne przechadzki nie wzbudziły podej-
rzeń, część zdobyczy zaniósł ponownie do kapitańskiej kajuty i  o  znalezieniu 
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fragmentu rozbitego okrętu powiadomił swego opiekuna, mędrca Xaoo. Ten 
zaś, by „zabieżeć szkodliwej w  skutkach ciekawości współobywatelów” (Krasicki 
1973: 137), o  świcie udał się z Mikołajem nad brzeg morza. Fuzje i  pistolety 
wyrzucił, książki, których treści był ciekaw, pozwolił zabrać ze sobą. Resztę, 
następnego ranka, zanim Mikołaj się obudził, spalono. Ponieważ Nipuanie, 
mówiąc o okręcie nazywali go łodzią, Doświadczyński zląkł się niezmiernie, czy 
owej, ukrytej w zaroślach nadbrzeżnych, nie odnaleźli. 

Rejestru książek narrator nie zamieszcza, bo wszystkich tytułów już nie może 
sobie przypomnieć. Pamięta jednak, że były tam komedie Moliera, romanse, księgi 
o ekonomii politycznej, wiersze Anakreonta z kopersztychami, opery komiczne, 
trzeci tom Filozofii Newtona, przepisy na pasztety i plany Paryża. Wiersze Anakre-
onta w nipuańskiej rzeczywistości byłyby niezrozumiałe, podobnie jak romanse 
i opery komiczne, a filozofii Newtona Mikołaj nie rozumiał. Przetłumaczył więc 
i przeczytał mędrcowi Xaoo Mizantropa. Xaoo przyznał, że autor musiał dobrze 
znać się na ludziach, ale czyniąc swego odludka cnotliwym dał niesłusznie do 
zrozumienia, „iż cnota ma w sobie jakowąś odrazę” (Krasicki 1973: 139).

Znalezione złoto nie dawało Mikołajowi spokoju. Już nawet chciał je wrzucić 
do morza i pozostać tu na stałe; po wielu wahaniach, świadom ryzyka, podjął 
ostateczną decyzję. Do swej ukrytej łodzi dorobił maszt, sporządził żagle, przy-
gotował prowiant i  beczki z  wodą. Znaleziony kompas był niestety zepsuty, 
lecz mając w pamięci kurs rozbitego okrętu postanowił Mikołaj kierować się na 
zachód. Znów przeżył moment rozpaczy, kiedy jednego ranka nie znalazł swej 
łodzi. Na szczęście okazało się, że przemieścił ją morski odpływ. Z radością rzucił 
się do niej wpław i już bez wahania odpłynął. Resztę znamy.

Przygotowywał swą wyprawę w skrytości. Imponowała mu prostota, szcze-
rość i naturalność Nipuanów, ale wiedział, że mogą się nie zgodzić na jego odpły-
nięcie. Raz bowiem Xaoo zabrał go z sobą w daleką, pieszą podróż po wyspie. 
Mikołaj zobaczył „wszędzie dobrze uprawną ziemię; osady […] dość gęste, każda 
zaś miała tyle lasu, ile jej potrzeba było” (Krasicki 1973: 112–113). W drodze 
powrotnej, pół dnia drogi od swojej wsi, postrzegł jednak „stos wielki kamieni 
na kształt piramidy wpośród pola”. Xaoo opowiedział mu wtedy historię Laonga 
sprzed kilkuset lat. Przypadkiem lub świadomie porzucił on swój kraj i puścił się 
w morze. Po kilku latach, już zapomniany, powrócił. Pytany, gdzie bawił,

powiedał, iż chcąc po wodzie na kilku drzewach razem związanych płynąć, wiatrem 
nagłym zapędzony był na brzeg nie bardzo od naszego odległy. Znalazł kraj pusty, 
a obieżawszy tę ziemię, gdy się chciał wrócić, drzew owych u brzegu nie zastał i tym 
sposobem poniewolnie póty tam siedzieć musiał, póki z tamtejszego drzewa inakszej 
sobie łódki czyli tratwy nie sporządził. (Krasicki 1973: 115–116)
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Dano temu wiarę; okazało się jednak, że Laongo został przekupiony przez 
cudzoziemców i swym rówieśnikom w sekrecie opowiadał o wygodach, bogac-
twach i szczęśliwości życia w zbytkach. Obrzydził im własną ojczyznę, zachwalając 
rozmaite kunsztowne przedmioty, a szczególnie nieznane tu pieniądze: okrągłe, 
płaskie sztuczki z kruszcu żółtego i białego:

O tych on powiedał, iż są do wszystkiego przydatne i  zgodne, i mają taki w  sobie 
szacunek, iż ci nowi ludzie, których przyjście obiecywał, mieli je za rzecz najpotrzeb-
niejszą do życia. (Krasicki 1973: 117)

Zaplanował ów zdrajca ze swymi adherentami wyprawę po owych cudzo-
ziemców. Spiskował nad brzegiem morza, podobnie jak nad brzegiem morza 
przygotowywał Doświadczyński swą łódź. Tu było dość bezpiecznie, bo społecz-
ność Nipuanów, choć wyspiarska, odwrócona była od morza. Było ono przestrze-
nią izolacji od innych cywilizacji, o których wiedzieli, ale z którymi nie chcieli 
się kontaktować. Brzeg morza był jednak czasem kontrolowany. Mikołaj o tym 
wiedział, więc pilnie się rozglądał, czy nie jest szpiegowany. Laongo nie był tak 
ostrożny, więc dał się podsłuchać przez przechadzającego się nocą współobywatela. 
Ten doniósł o wszystkim starszym, Laonga z czterema innymi gwałtem związano 
i  przywiedziono do osady. Decyzją starszyzny zbytkowne przedmioty głęboko 
zakopano, „lud winowajców ukamienował, a na wieczną pamiątkę tyle kamieni 
na to miejsce zniesiono, iż stał się kopiec wielki […].” (Krasicki 1973: 118)

Skomponowano jeszcze „dla wiecznej pamięci pieśń, w której to wszystko 
[…] jest wyrażono […], z przydatkiem strasznych przeklęstw na zdrajców ojczy-
zny” (Krasicki 1973: 118). 

Nie dziwi więc potajemność przygotowań Doświadczyńskiego do wyprawy 
i nagłe wypłynięcie bez pożegnania i bez podziękowań za gościnę; mimo całej 
sympatii dla Nipuańczyków, mimo aprobaty dla wyznawanych przez nich warto-
ści i dla ich społecznego zorganizowania, mógł się obawiać, że go nie wypuszczą. 
Zakaz emigracji — o  którym wspomniał był Xaoo — obejmował nie tylko 
stałych mieszkańców, ale także — z  oczywistych powodów — niespodziewa-
nego gościa. Historia Laonga była przestrogą przed ujawnieniem swych planów, 
a jednocześnie była zachętą do ich realizacji:

Powieść starca o Laongu owym utwierdziła mnie w zdaniu, iż wyspa Nipu nie musiała 
być nadto oddalona od ziem innych mieszkalnych. Co zaś powiedał o  prezentach 
jemu danych, to mnie upewniało, iż musiały tam być osady europejskie. (Krasicki 
1973: 141)

Druga księga powieści Krasickiego nie zakłóca konwencji realizmu i praw-
dopodobieństwa, tak ważnej w  pierwszej i  trzeciej księdze; realizuje ją z  taką 
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samą starannością i  skrupulatnością. Hiszpańscy inkwizytorzy nie uwierzyli 
w  prawdziwość nipuańskiej relacji Doświadczyńskiego i  uznali go za wariata. 
Margrabia de Vennes nie miał jednak najmniejszych wątpliwości co do realno-
ści jego opowieści; przestrzegał go tylko, by nie szukał tak idealnej społeczno-
ści w  Europie. Istotne dopowiedzenie do historii wyspy pojawi się natomiast 
w  księdze trzeciej. Kiedy Mikołaj opowiedział sędziwemu Amerykaninowi, 
który okazał mu, niewolnikowi w kopalni złota, zainteresowanie i miłosierdzie, 
o obyczajach i życiu Nipuanów, ten nie miał żadnych wątpliwości, „iż ta osada 
wtenczas zapewne musiała być uczyniona, kiedy Hiszpanie Amerykę posiedli” 
(Krasicki 1973: 152):

— Zapewne — rzekł dalej — któren z naszych nieszczęśliwych kacyków uciekając 
z własnego kraju puścił się na morze i tę wyspę zaludnił. Co mi albowiem o Nipu-
anach powiedasz, zgadza się zupełnie z charakterem i  sposobem myślenia dawnych 
naszych ojców. (Krasicki 1973: 152)

Dalej mówi, że europejscy kolonizatorzy przedstawili tubylców jak srogich 
i zapalczywych dzikusów; tymczasem byli oni dobrzy, a tylko z rozpaczy uciekać 
się musieli do zemsty i  okrucieństwa. Mieczysław Klimowicz komentując ten 
passus stwierdza rzecz ważną:

Uznanie utopii nipuańskiej za kontynuację sposobu życia dawnych Indian peruwiań-
skich, tj. Inków, było uzasadnione rozpowszechnionym wśród filozofów Oświecenia 
przekonaniem (podzielanym przez Krasickiego), że dawni Indianie amerykańscy byli 
nie skażonymi przez zło i pychę cywilizacji „dziećmi natury” (Klimowicz 1973: przy-
pis 7, 153)

Taka geneza wyspiarskiej cywilizacji dodatkowo i  wiarygodnie tłumaczy 
niechęć Nipuanów do europejskiej cywilizacji i  zakaz emigracji; wyjaśnia też 
uparte trwanie przy dawnych, przedkolnialnych obyczajach i  przy społecznej, 
patriarchalnej organizacji, możliwej przecież do utrzymania w  zamkniętych 
i  małych społecznościach. Traumatyczna pamięć o  hiszpańskim zagrożeniu, 
przekazywana z pokolenia na pokolenie tłumaczy również bezwzględność kary 
dla Laonga i współspiskowców; dla nich to była ekscytująca intryga, Nipuanom 
chodziło o życie.

Dla czytelników Krasickiego wyspa Nipu nie była więc fantastycznym 
tworem pisarskiej imaginacji. Świat nie był wtedy tak dokładnie spenetrowany, by 
nieprawdopodobne były nieznane wyspy i nieznane cywilizacje. Krasicki dołożył 
zaś wszelkich starań, by prawdziwość wyspy była jak najbardziej wiarygodna. Nie 
był w tym odosobniony. Janusz Sławiński pisał:
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Dążąc do uprawdopodobnienia wyidealizowanego świata, pisarze uprawiający ten 
gatunek [tj. utopię] wykorzystywali najczęściej realistyczną technikę narracyjno-fabu-
larną, niekiedy posługiwali się chwytem stylizacji na zapis dokumentalny. (Sławiński 
1988: 551)

Czy jednak Krasicki świadomie tworzył utopię? Pisał sporo o literaturze i jej 
twórcach; w „Monitorze”, w rozprawie O rymotwórstwie i rymotwórcach, w Zbio-
rze potrzebniejszych wiadomości, w Uwagach, w Rozmowach zmarłych. W Zbiorze 
potrzebniejszych wiadomości nie ma hasła „utopia”. Jest oczywiście hasło „Morus 
Tomasz”, ale większość informacji dotyczy doskonałości jego wykształcenia, jego 
wysokiej pozycji politycznej, a przede wszystkim heroizmu i gorliwości w wierze 
katolickiej. Czytamy także:

Pisał ten wielki człowiek księgę, której tytuł: Utopia. W niej na wzór Platona wyraził 
plantę, albo projekt zgromadzenia politycznego. (Krasicki 1781: 203)

W Doświadczyńskim nie ma projektu zgromadzenia politycznego, bo trady-
cyjny patriarchalizm, konserwujący w  zamkniętej społeczności stan sprzed 
kolonizacji Ameryki, ani w  intencji autora, ani w  zamiarach i  w  zachwytach 
Doświadczyńskiego, roztropnie powściąganych przez margrabiego de Vennes, 
nie jest „plantą” na przyszłość.

Temat utopii nie pojawia się więc w  pisarstwie Krasickiego. I  trudno się 
dziwić.

W czasach Oświecenia — pisał Klimowicz — zapomniano o nazwie „utopia”, zastą-
piły ją niezwykle popularne voyages imaginaires (fantastyczne podróże), dopiero wiek 
XIX zacznie używać „utopii” jako terminu literackiego. (Klimowicz 1973: XXXVII).

Podróż Doświadczyńskiego nie tylko w odbiorze czytelniczym, ale i w inten-
cjach autora nie była jednak fantastyczna. Była prawdziwa i realistyczna. Trafnie 
zauważył to na przykład Kraszewski. Omówiwszy nipuańską rzeczywistość pisał:

Utopia ta wszakże, dziś dla nas, przy rozwinięciu się nauk przyrodniczych i społecz-
nych, absolutnie niedorzeczna; w XVIII wieku musiała właśnie największe obudzać 
uwielbienie i zapały! […]

Ta właśnie część Doświadczyńskiego, która nam dziś najuboższą się wydaje, 
najmniej szczęśliwie pomyślaną, swojego czasu czyniła najsilniejsze wrażenie. 
(Kraszewski 1879: 132–133)

Najsilniejsze wrażenie czyniła nieznana, przypadkowo odkryta wyspa i  jej 
mieszkańcy, chroniący konsekwentnie swą tożsamość. Z  perspektywy czasu, 
w  kategoriach historycznoliterackich, druga księga powieści musi być uznana 
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za utopię. Późniejsi badacze już nie uważali jej za konstrukcję niedorzeczną 
i  nieszczęśliwie pomyślaną i  poddali wnikliwym analizom i  interpretacjom 
rozmaite jej aspekty; jej genezę i uwarunkowania, jej konteksty, funkcje, prze-
słanie ideowe, jej miejsce w systemie wartości wyznawanych przez Krasickiego1. 
Mimo to warto czytać opowieść o  Nipuanach tak, jak czytali ją — zgodnie 
z  intencją autora — ówcześni czytelnicy; jako opowieść o  Indianach, którym 
udało się uciec przed podbojem.

BIBLIOGRAFIA

Głowiński Michał. 1988. Hasło Realizm. W: Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego. 
Wrocław: Ossolineum. S. 422.
Goliński Zbigniew. 2002. Krasicki. Wyd. 9. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN.
Graciotti Sante. 1991. Od renesansu do oświecenia. Przeł. z wł., fr. Wojciech Jekiel i in. T. 1–2. 
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Klimowicz Mieczysław. 1973. Wstęp. W: Ignacy Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki. 
Wyd. 6. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Biblioteka Narodowa I 41.
Kostkiewiczowa Teresa. 1997. Studia o Krasickim. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
Kostkiewiczowa Teresa. 2002. Polski wiek świateł. Obszary swoistości. Wrocław: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego.
Krasicki Ignacy. 1973. Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki. Wyd. 6. Wrocław: Zakład Naro-
dowy im. Ossolińskich. Biblioteka Narodowa I 41.
Krasicki Ignacy. 1781. Zbiór potrzebniejszych wiadomości porządkiem alfabetu ułożonych. T. 2, 
Warszawa — Lwów: Michał Gröll.
Kraszewski Józef Ignacy. 1879. Krasicki. Życie i dzieła: kartka z dziejów literatury XVIII wieku. 
Warszawa: Nakł. Gebethnera i Wolffa.
Piszczkowski Mieczysław. 1969. Ignacy Krasicki. Monografia literacka. Wyd. 1. Kraków: Wydaw-
nictwo Literackie.
Sławiński Janusz. 1988. Hasło Utopia. W: Słownik terminów literackich. Pod red. J. Sławińskiego. 
Wrocław: Ossolineum. S. 551.
Wołoszyński Roman. 1970. Ignacy Krasicki. Utopia i rzeczywistość. Wrocław: Ossolineum.

1 Z bogatej literatury przedmiotu, oprócz cytowanego tu Wstępu i Oświecenia Klimowicza, 
wymienić trzeba z uznaniem studia J. Tazbira (Szlaki kultury polskiej, Warszawa 1986), C. Backvisa 
(Szkice o kulturze staropolskiej, Warszawa 1975), S. Graciottiego (Utopia w literaturze polskiego 
oświecenia; Utopia w dziełach Ignacego Krasickiego. Od renesansu do oświecenia, t. 2, Warszawa 1991) 
i T. Kostkiewiczowej (Studia o Krasickim, Warszawa 1997, Polski wiek świateł. Obszary swoistości, 
Wrocław 2002). Sam też pisałem o Doświadczyńskim i nipuańskiej utopii z elementami antyutopii 
m.in. w książce Ignacy Krasicki, Poznań 1995.



REALISTYCZNA UTOPIA (LUb UTOPIjNY REALIZm) W „mIKOŁAjA... 47

Józef Tomasz Pokrzywniak

REALIStIC UtOpIA (OR UtOpIAn REALISm)  
In “mIKOŁAjA DOśWIADCZyńSKIEGO pRZypADKI”

(summary)

According to the opinion of majority of literature historians Mikołaja Doświadczyńskiego 
przypadki is widely known as the first modern-times Polish novel. The realism and 
probability principles, which are characteristic of the above mentioned modern times, are 
broken by utopian idealism in chapter II, in which action takes place on Nipu island. It 
seems that Nipu reality might be considered in categories of realism and probability, as 
the chapter is analyzed in the context to the story line of the whole book. Krasicki, as he 
wrote about Thomas Moore, defined utopia as a political project for future. Nipu citizens, 
as fugitives from the Conquest, live happy lives in isolation preserving past reality. 

KEyWORDS 

Krasicki; novel; realism; utopia


