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NORWID, CZYLI…

W latach mi´dzywojennych nie tylko mi∏oÊnik literatury, lecz
tak˝e po prostu czytelnik prasy (i to niekoniecznie kulturalnej)
wprost nie móg∏ si´ nie zetknàç z twórczoÊcià Norwida. Niedawno
„odkryty” autor Quidama by∏ bohaterem nie dziesiàtków nawet,
lecz setek rozpraw, artyku∏ów, szkiców, polemik, komentarzy
i wzmianek1. Jego spuÊcizna sta∏a si´ te˝ przedmiotem d∏ugotrwa∏e-
go procesu sàdowego o prawa autorskie, który by∏ szeroko komen-
towany2. Co charakterystyczne, ju˝ wówczas ci, którzy o poecie pi-
sali, niejednokrotnie zajmowali przeciwstawne, skrajne stanowiska,
które mo˝na by skrótowo okreÊliç s∏owami samego Norwida: „od
uwielbienia do wzgardy”3. Reprezentantami pierwszej grupy byli
m.in. znani norwidolodzy (zwani wówczas z∏oÊliwie „wyznawcami”
i „klanem norwidystów”): Zenon Przesmycki, Stanis∏aw Cywiƒski,
Wilam Horzyca, ale te˝ Juliusz Osterwa, który nazwa∏ Norwida
„prorokiem i wieszczem”, a jego s∏owa uzna∏ za „najistotniejsze”
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1 Obszernà, liczàcà nieco ponad tysiàc pi´çset pozycji bibliografi´ ró˝nego typu prac
dotyczàcych Norwida, pochodzàcych z okresu mi´dzywojennego znaleêç mo˝na
w ksià˝ce Marka Busia pt. Sk∏adanie pieÊni. Z dziejów edytorstwa twórczoÊci Cypriana
Norwida (Kraków 1997, s. 249-350). 

2 Szerzej na temat tego procesu zob. np. Leon Okr´t, Mi´dzy ˝yciem a sàdem, War-
szawa b. r. [1932], s. 257-283; Olgierd Missuna, Proces o prawa do spuÊcizny literackiej
po Cyprianie Norwidzie, [w:] ten˝e, Warszawski pitaval literacki, Warszawa 1960, s. 164-
185; Juliusz Wiktor Gomulicki, S´dzia Stanis∏aw Rybiƒski – nieznany bohater norwidow-
skiego procesu Zenona Przesmyckiego z Tadeuszem Pinim. 1934-1938, „Palestra. Pismo
Adwokatury Polskiej” 2002, nr 3/4, s. 138-158 [wydanie osobne: Juliusz Wiktor Gomu-
licki, S´dzia Rybiƒski, bohater procesu o Norwida. Przygotowa∏ do druku Roman Nowo-
szewski, Warszawa 2002].

3 Cyprian Norwid, [Ty mnie do pieÊni pokornej nie wo∏aj]; cyt. za: Cyprian Norwid, Pi-
sma wszystkie. Zebra∏, tekst ustali∏, wst´pem i uwagami krytycznymi opatrzy∏ Juliusz
Wiktor Gomulicki, tom I-XI, Warszawa 1971-1976. Kolejne cytaty za tym wydaniem,
jedynie z zaznaczeniem tomu i strony; tu: I, 231.
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i „najbardziej wa˝kie”4. Reprezentantami grupy drugiej byli z kolei
m.in. Tadeusz Pini czy Karol Irzykowski (autor g∏oÊnego artyku∏u
Niezrozumialstwo5, który doczeka∏ si´ licznych polemik i nawià-
zaƒ6), ale te˝ np. Henryk Sienkiewicz, który wyznawa∏: „Nie, do
Êmierci nikt we mnie nie wmówi, ˝eby Norwid by∏ wielkim poetà…
Mozolna forma jest jego Êmiertelnym grzechem”7. W jubileuszo-
wym roku 1933, kiedy opublikowano ju˝ wiele wczeÊniej niezna-
nych tekstów autora Vade-mecum, a spór o jego rang´ i miejsce
w historii literatury zaanga˝owa∏ wielu ludzi pióra, w specjalnym
rocznicowym numerze miesi´cznika Droga ukaza∏ si´ artyku∏ Karo-
la Zawodziƒskiego pod znamiennym tytu∏em Odkrywajàca i zakry-
wajàca norwidologia. Autor wskazywa∏ w nim na to, ˝e wiele prac
o Norwidzie nie przynosi istotnych informacji na temat jego twór-
czoÊci; przeciwnie nawet – powielajà one ró˝nego rodzaju stereoty-
py oraz zawierajà liczne uproszczenia i b∏´dy, które wynikajà m.in.
z „wyznawczego traktowania poety”8. 

W ostatnim dwudziestopi´cioleciu (liczàc od roku 1983, roku
setnej rocznicy Êmierci Norwida, która wywo∏a∏a kolejnà fal´ za-
interesowania poetà) liczba prac poÊwi´conych autorowi Assunty
wzrasta niemal lawinowo. Znów, jak w latach dwudziestych
i trzydziestych, co roku ukazuje si´ wiele ksià˝ek, artyku∏ów i po
prostu ró˝nego typu wzmianek i nawiàzaƒ do Norwida – jego
biografii i spuÊcizny artystycznej. Wiele z nich rozwiàzuje rozma-
ite zagadki zwiàzane z ˝yciem i twórczoÊcià poety, wnosi istotne
nowe wàtki, wprowadza czytelników na nowe Êcie˝ki odbioru
i interpretacji, podsuwa nieznane dotàd konteksty. Wcià˝ ukazu-
jà si´ te˝ inedita, odkrywane sà kolejne redakcje i odpisy jego
tekstów, wydawane sà kolejne, poprawione i opatrzone wzboga-
conymi komentarzami edycje. Niestety, niema∏o jest równie˝
prac wtórnych, które powtarzajà utarte prawdy i pó∏prawdy, wy-

4 Cyt. za Marek BuÊ, Sk∏adanie pieÊni…, op. cit., s. 251.
5 Zob. Karol Irzykowski, Niezrozumialstwo, „WiadomoÊci Literackie” 1924 nr 38

[przedruk w: ten˝e, S∏oƒ wÊród porcelany, Warszawa 1934, ten˝e, Ci´˝szy i l˝ejszy kaliber,
Warszawa 1957, ten˝e, Pisma, Kraków 1976].

6 Ze wzgl´du choçby na interesujàcy tytu∏ wart przypomnienia jest tu jeden z takich
polemicznych tekstów – szkic Jana Nepomucena Millera O niezrozumia∏ej zarozumia∏o-
Êci arcyzrozumialstwa („WiadomoÊci Literackie” 1924 nr 45).

7 Cyt. za: Marek BuÊ, Sk∏adanie pieÊni…, op. cit., s. 252.
8 Karol Zawodziƒski, Odkrywajàca i zakrywajàca norwidologia, „Droga” 1933 nr 11:

Pami´ci Cypriana Norwida, s. 1131.
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wa˝ajà dawno otwarte drzwi, a wr´cz zafa∏szowujà obraz autora
Assunty, jego filozofii i charakterystycznych cech jego twórczoÊci.
Niekiedy zamiast rozjaÊniaç – zaciemniajà one i tak nie∏atwe
przecie˝ teksty Norwida. Nast´pcy Zawodziƒskiego, którzy
chcia∏by dziÊ napisaç szkic o „zakrywajàcej” norwidologii, nie za-
brak∏oby materia∏u ilustracyjnego…

Niemal od poczàtków refleksji krytycznej o twórczoÊci autora
W´drownego sztukmistrza wielu szuka∏o (i wielu nadal szuka) jed-
nej ogólnej noÊnej formu∏y, za pomocà której skrótowo da∏oby si´
opisaç dzie∏o poety, swoistego klucza do Norwida9. Formu∏y takie
zwykle przybiera∏y postaç mniej lub bardziej noÊnych peryfraz10.
Wyra˝enia te bàdê to wskazywa∏y na samego poet´ – jego charak-
ter, postaw´ wobec Êwiata itp., bàdê rzeczywiÊcie dotyka∏y najwa˝-
niejszych aspektów twórczoÊci Norwida, najistotniejszych (najcz´-
Êciej wyst´pujàcych) wàtków w niej poruszanych, najbardziej cha-
rakterystycznych motywów czy te˝ np. podstawowych êróde∏ i inspi-
racji, bàdê te˝ wreszcie wskazywa∏y na te zjawiska, które by∏y wa˝ne
tylko doraênie, z punktu widzenia okreÊlonego autora, z perspekty-
wy konkretnej pracy. Do tej ostatniej grupy nale˝à np.: „poeta paƒ-
stwowoÊci polskiej”, „wieszcz wolnej Polski”, „genialny skàpiec s∏o-
wa”, „poeta wn´trza mieszkalnego”, „poeta atomu” czy „roman-
tyczny mistrz niedopowiedzeƒ”11.

Rzecz jasna, ˝adna z przywo∏anych wy˝ej, sfunkcjonalizowanych,
kontekstowo zorientowanych fraz nie mo˝e pretendowaç od miana
„formu∏y-klucza” otwierajàcej ca∏oÊç dzie∏a Norwida. Istniejà jednak
w literaturze przedmiotu tak˝e takie peryfrazy, które na trwa∏e wpi-

NORWID, CZYLI…

9 Na marginesie warto zaznaczyç, ˝e taki w∏aÊnie tytu∏ – Klucz do Norwida – nosi jed-
na z prac opublikowanych w ostatnim dwudziestopi´cioleciu (zob. Pawe∏ Heintsch,
Klucz do Norwida, Radom-Cerekiew 1991). Tytu∏owym kluczem jest tu chrzeÊcijaƒstwo
oraz Biblia. 

10 Nale˝y tu przy tym pominàç oczywiste peryfrazy o charakterze stylistycznym od-
wo∏ujàce si´ do najbardziej znanych dzie∏ poety, typu: „autor Vade-mecum”, „autor Qu-
idama” czy – w tekstach poÊwi´conych twórczoÊci pozaliterackiej – np. „autor Solo”.
Warto zaznaczyç, ˝e sam Norwid kilkakrotnie u˝y∏ wobec siebie takich peryfraz, m.in.
„autor Promethidiona” (zob. II, 519). 

11 Zob. odpowiednio: Juliusz Kroƒski, Poeta paƒstwowoÊci polskiej, „G∏os Literacki”
1928, nr 11; Wilam Horzyca, Wieszcz wolnej Polski, „Droga” 1929, nr 5; Stefan Grabiƒski,
Wilam Horzyca, „Gazeta Literacka”1933, nr 6, s. 95; Kazimierz Wyka, Cyprian Norwid.
Poeta i sztukmistrz. Kraków 1948, s. 89; Irena S∏awiƒska, O komediach Norwida. Lublin
1953, s. 161, Dorota Klimanowska CSSF, Na drodze poszukiwania prawdy o cz∏owieku –
„Nieskoƒczony” Cypriana Norwida, „Przeglàd Humanistyczny” 2001, nr 4, s. 11 przyp. 4. 
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sa∏y si´ ju˝ w norwidologi´, sà ugruntowane w ÊwiadomoÊci odbior-
ców, bywajà powtarzane, parafrazowane, rozwijane, komentowane,
stajà si´ punktem odniesienia do dyskusji i polemik. Tytu∏em przy-
k∏adu mo˝na tu przywo∏aç choçby wyra˝enia: „poeta kultury”, „po-
eta definicji” i „poeta cz∏owieczeƒstwa”12, a tak˝e bardziej znane:
„pisarz wieku kupieckiego i przemys∏owego”, „poeta historii”, „po-
eta dialogu”, „poeta sumienia” czy „poeta pisma”13. Wydaje si´, ˝e
cz´Êç z nich – np. obecna w bardzo wielu nowszych pracach peryfraza
„poeta dialogu” – dobrze oddaje najistotniejsze aspekty dzie∏a Nor-
wida. Tak, autor Quidama niewàtpliwie by∏ poeta dialogu. I to dialo-
gu rozumianego wieloaspektowo, na ró˝nych poziomach – cz∏owieka
z Bogiem, cz∏owieka z drugim cz∏owiekiem, autora z czytelnikiem,
odbiorcy z dzie∏em, jednego dzie∏a z innym itp. Wszystko to prawda,
ale przecie˝ mo˝na te˝ powiedzieç, ˝e najwa˝niejsze dla Norwida by-
∏y – podkreÊlane przecie˝ w bardzo wielu pracach krytycznych – ch´ç
dotarcia do istoty rzeczy, a zarazem walka z zakrzep∏ymi formu∏ami,
dà˝enie do przywrócenia s∏owom pierwotnych znaczeƒ, ich interpre-
tacja i reinterpretacja. Z takiej postawy poety wobec Êwiata,
a zw∏aszcza wobec j´zyka wynika∏y m.in. jego liczne konstrukcje
o charakterze definicyjnym i quasi- definicyjnym. Niewàtpliwie by∏
on wi´c tak˝e „poetà definicji”. Podobnie, przywo∏ujàc interesujàce
antropologiczne wypowiedzi autora Cz∏owieka, a tak˝e wiele prac
poÊwi´conych temu aspektowi jego twórczoÊci, mo˝na udowodniç
prawdziwoÊç peryfrazy „poeta cz∏owieczeƒstwa” itd.

Wszystko to dowodzi, ˝e Norwida nie da si´ „zaklàç” w mniej lub
bardziej „umar∏e formu∏y”14. Nie sposób te˝ znaleêç jednego klucza
do ca∏ej jego twórczoÊci, a wi´c tytu∏owe wyra˝enie „Norwid, czyli”
mo˝na zakoƒczyç jedynie wielokropkiem...
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12 Zob. odpowiednio: Kazimierz Wyka, Cyprian Norwid jako poeta kultury, „Kultura
i Wychowanie” 1933, nr 1; Stefan Ko∏aczkowski, Ironia Norwida, „Droga” 1933, nr 11:
Pami´ci Cypriana Norwida, s. 1009; Wac∏aw Borowy, G∏ówne motywy poezji Norwida,
„Zeszyty Wroc∏awskie” 1949, nr 1/2, s. 46.

13 Zob. odpowiednio: Zofia Stefanowska, Norwid – pisarz wieku kupieckiego i przemy-
s∏owego, [w:] Literatura, komparatystyka, folklor. Ksi´ga poÊwi´cona Julianowi Krzy˝a-
nowskiemu. Red. M. Bokszczanin, S. Frybes i E. Jankowski, Warszawa 1968; Alicja Li-
siecka, Norwid – poeta historii, Londyn 1973; Józef Franciszek Fert, Norwid poeta dialo-
gu, Wroc∏aw 1982; Józef Fert, Poeta sumienia. Rzecz o twórczoÊci Norwida, Lublin 1993;
Wies∏aw Rzoƒca, Norwid poeta pisma. Próba dekonstrukcji dzie∏a, Warszawa 1995.

14 Por. [Klaskaniem majàc obrz´k∏e prawice], II, 16.
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