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MIĘDZY ROMANTYZMEM A MODERNIZMEM – 

NORWID JAKO POETA II POŁOWY XIX WIEKU  

(W PERSPEKTYWIE NAUCZANIA SZKOLNEGO) 

 

BETWEEN ROMANTICISM AND MODERNISM – 

NORWID AS POET OF THE II HALF OF XIX  

CENTURY (IN THE PERSPECTIVE OF DIDACTICAL 

PROCESS) 
 

Porządek historycznoliteracki nie jest niezmienny. Zachodzące przemiany kul-

turowe wymuszają przewartościowania. Wyjątkowość Norwida jako poety obliguje, co 

jakiś czas, do rewizji naszych literaturoznawczych mniemań o autorze Vade-mecum. 

Przeobrażenia te, wcześniej czy później, dotyczyć będą również szkół. Najpierw uni-

wersytetów i szerzej szkolnictwa wyższego, później zaś liceów i poziomu gimnazjal-

nego.   

Cyprian Norwid (1821–1883) jest twórcą o romantycznym rodowodzie, którego 

artystyczna dojrzałość (od około 1857 roku – Quidam) przypada na czasy realizmu 

i pozytywizmu, a którego dzieło zapowiada modernizm. Odmienna po 1989 r. sytuacja 

polityczno-kulturowa zadecydowała o tym, że nastąpiło zmniejszenie rangi romanty-

zmu i niejako jego zrównanie w prawach z innymi fazami rozwoju literatury. Pozwoli-

ło to dostrzec niekonsekwencje wpisane w tradycyjny, tj. romantyczny wizerunek 

Norwida.  

Decydujące o obliczu artystycznym poety Vade-mecum tradycyjnie łączono 

z romantyzmem, wskazując równocześnie na nowatorstwo stylu. Tymczasem cykl ów, 

przygotowany do druku w połowie lat sześćdziesiątych, jeśliby rzeczywiście artystycz-

nie i ideowo przynależał do romantyzmu, byłby dziełem wtórnym, które – ze względu 

na faktyczne odosobnienie Norwida na emigracji oraz modernistyczne oczekiwania 

rzeczywistego odkrywcy Norwida, Miriama – nigdy nie zwróciłoby na siebie uwagi. 

Norwid zaś tym samym nie stałby się jednym z największych poetów w dziejach litera-

tury polskiej.  

Kwestionowana tutaj przez nas kategoria Norwid-romantyk, dowartościowując 

w swoim czasie poetę, zmuszała jednocześnie do skupiania uwagi na dokonaniach 

młodego twórcy i na okresie jego kontaktów z „wielkoludami”. Co jednak szczególnie 

ważne, kategoria ta, niejako zwrotnie, przyznawała pierwszeństwo czynnikom biogra-
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ficznym, spychając na drugi plan zagadnienia artystyczne. Otóż dzisiaj oczywistej nie-

wystarczalności biografistycznego modelu literatury musi towarzyszyć historyczna ob-

serwacja wskazująca, że całe dojrzałe artystycznie dzieło Norwida (w tym względnie 

wczesny Promethidion z 1851 r.) przynależy do drugiej połowy XIX wieku. W sytua-

cji, gdy, zważywszy na wczesną śmierć Słowackiego (1849) i artystyczne milczenie 

Mickiewicza-towiańczyka (po 1841 r.), znaczące dzieło romantyzmu polskiego w cało-

ści zawiera się w pierwszej połowie wieku (w latach 1822–1849), a romantyzm w Eu-

ropie Zachodniej, gdzie, jak wiadomo, po 1842 roku Norwid żył, znacznie wcześniej 

wyparty został przez realizm i neoklasycyzm. 

Tylko zatem gdybyśmy traktowali biografię jako czynnik decydujący, trzeba 

byłoby uznać, że Norwid jest romantykiem. Poeta bowiem nie tylko dorastał w War-

szawie lat okresu powstania listopadowego, ale także brał udział w ważnych wydarze-

niach z dziejów polistopadowej emigracji. Pośrednio lub bezpośrednio towarzyszył 

„wielkoludom” w ostatnich latach ich emigracyjnego życia. Również ci, z którymi ob-

cował w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych (Władysław Mickiewicz, Lenar-

towicz, Zalescy), żyli w sferze wartości kulturowych charakterystycznych dla polskie-

go romantyzmu. Także fakt, że wielu jego rówieśników, jak też młodszych twórców, 

pozostawało epigonami romantyzmu w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych, 

a nawet osiemdziesiątych XIX wieku, zdawał się uzasadniać wpisanie postaci Norwida 

do szeregu pokoleń romantycznych.  

Mimo pokoleniowej bliskości i faktu, że Norwid stale komentował poczynania 

naszych wieszczów, o potrzebie sytuowania poety poza romantyzmem decyduje wła-

śnie specyfika jego dzieła artystycznego. Jest ono „międzyepokowe”. W dziele tym od-

zwierciedlają się wszystkie ważne tendencje właściwe literaturze europejskiej drugiej 

połowy XIX wieku. 

Z romantyzmem łączy Norwida poczucie pierwszeństwa w świecie czynnika 

duchowego przed materialnym.  

Z realizmem natomiast – kult praktyki oraz umiłowanie rzeczywistości i życia 

w jego realnych przejawach, również (za sprawą właściwej jego dziełu figuralności) 

względna konkretność przestrzeni jego dzieł, także dominacja minimalistycznego uję-

cia historii (por. np. polemikę z Krasińskim wokół Irydiona) i kondycji ludzkiej w ogó-

le.  

Z symbolizmem łączy poetę paraboliczna natura wypowiedzi poetyckiej, w któ-

rej ideę i znaczenie utworu walnie współtworzy obraz.  

Z parnasizmem łączy Norwida świadomość estetycznej wartości sztuki i auto-

nomizacja tejże sztuki (zależnej tylko od Prawdy), a także waga, jaką przykładał poeta 

do samej materii wiersza, tudzież neoklasycystyczny charakter jego wyobraźni poetyc-

kiej.  

Z modernizmem (nazywanym również nowoczesnością) łączy autora Vade-

mecum awangardyzm. Oznacza on wewnętrzną niejednorodność struktury poetyckiej, 

polinarracyjność, eksperymenty językowe (neologizmy, pauzy, skróty, podkreślenia, 

wielokropki, refunkcjonalizacje stałych związków frazeologicznych itp.). 

Tradycyjne wiązanie Norwida z romantyzmem przez kilkadziesiąt lat ułatwiało 

„omawianie” jego dzieła w szkole. „Ciemny”, niezrozumiały poeta zyskiwał na czytel-

ności. Niestety jedynie pozornie. Narzucane na tekst romantyczne kategorie prowadzą 

do wtórnego zaciemniania wiersza. W pierwszej fazie edukacji uniwersyteckiej stwier-

dzamy niejednokrotnie silne rozmijanie się studenta z tkanką tekstu. Nierzadkie są 
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również wnioski historycznoliterackie, które rażąco rozmijają się historyczną prawdą. 

Jednocześnie dopiero w szkole wyższej były uczeń ma szansę skorygowania swych do-

tyczących poety przekonań.  

Otóż hybrydycznego dzieła Norwida nie można podporządkować nie tylko ro-

mantycznemu synkretyzmowi, ale również tradycyjnej schematyzacji literatury pol-

skiej XIX wieku opartej na dychotomii romantyzm–pozytywizm. Dychotomia ta za-

kłada bowiem prymat czynnika ideowego, który – co dzisiaj jawi się już jako oczywi-

ste – nie powinien być w refleksji nad sztuką decydujący. Do takiego ujęcia zdaje się 

skłaniać Henryk Markiewicz, który w Pozytywizmie pisał: „Szedł drogą odrębną […], 

która po części przez swą personalność i nasycenie treściami kulturowymi – równole-

gła była do parnasizmu, a zarazem – sposobami obrazowania zapowiadała już poetykę 

symbolistyczną. Norwid odrzucił łatwą śpiewność i «piękność malarską», nie unikał 

chropowatości i dysonansów stylistycznych, przytłumił bezpośrednią ekspresję wzru-

szeniową na rzecz wypowiedzi zintelektualizowanej i zobiektywizowanej”
1
. 

Na artystyczną autonomię i „międzyepokowość” Norwida wskazał również Ja-

nusz Maciejewski w swoim cennym zestawieniu poety z pozytywizmem. W książce 

Cyprian Norwid czytamy: „Miejsce jego nie jest przed, ale obok pozytywizmu, mię-

dzy romantyzmem a modernizmem. Stanowi wariant literatury zbliżający się do moż-

liwości literackich XX wieku: do symbolizmu, eksperymentów awangardowych, no-

wego klasycyzmu”
2
. 

Zwolennikiem „międzyepokowości” Norwida jest też Józef Bachórz, dla które-

go twórczość Norwida to „wyraz i rezultat ścierania się wewnętrznych napięć 

i sprzeczności” tamtego czasu
3
. 

Jak już sugerowano, historycznie rzecz biorąc, poeta tworzył swoje dojrzałe 

dzieła, gdy w Polsce (znacznie opóźnionej w stosunku do Francji) dojrzewał już rea-

lizm, a nawet (w wypadku „nowel włoskich”, Milczenia, Słowianina) wydawał swoje 

najlepsze owoce. We Francji poeta był rówieśnikiem parnasistów i symbolistów. Nie 

dziwi więc to, że np. Norwid-prozaik jawi się jako twórca realizmu parabolistycznego, 

czy też, zważywszy na świeckość tematyki Tajemnicy lorda Singelworth, realizmu 

symbolistycznego. Do takiego ujęcia zdaje się skłaniać Bohdan Owczarek w swoim 

interesującym odczytaniu noweli. Pierwiastki realizmu i symbolizmu, podejmowanie 

kwestii z zakresu kultury danego czasu (nie russoistyczna natura więc), racjonalnie 

przeprowadzona obiektywizacja wizerunku rzeczywistości oraz godny Quidama, nace-

chowany „człowieczą” uniwersalnością, „apersonalny” indywidualizm (romantyczne 

„ja” było personalne aż do granic egotyzmu) – to czynniki, które wydają się decydują-

ce o historycznoliterackiej tożsamości poety.  

                                                 
1 H. Markiewicz, Pozytywizm, Warszawa 2002, s. 270. 
2 J. Maciejewski, Cyprian Norwid, Warszawa 1992, s. 137. Związki Norwida z romantyzmem 

i wykraczanie poety poza epokę Byrona, Goethego i Mickiewicza stale zajmowało Stanisława 

Makowskiego. Por. np. S. Makowski: Jaki Norwid, w: idem (red.), Cyprian Norwid. Interpreta-

cje, Warszawa 1986. 
3 Por. J. Bachórz, Głos w dyskusji poświęconej historycznoliterackiej tożsamości Norwida, w: 

K. Trybuś, Stary poeta, Poznań 2000, s. 21. O „eklektyzmie” i  „wielonurtowości” Norwida, 

przy założeniu, że „wiek XIX był eklektyczny”, pisze Grażyna Halkiewicz-Sojak. Zob.: G. Hal-

kiewicz-Sojak, Wobec tajemnicy i prawdy. O Norwidowskich obrazach „całości”, Toruń 1998, 

s. 165. 
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Sytuując się „obok” pozytywizmu, wyraża Norwid poszanowanie czy nawet 

kult cywilizacyjnej pracy – takiej jednak, która stanowi uznanie tradycji: rzymskiej 

(uniwersalnej) i rodzimej. Przy tym pracy, której koniecznie towarzyszą pierwiastki 

artystyczne (tak ważne dla parnasistów) i stricte religijne.  

Od pozytywizmu oddziela Norwida jednak to, że mimo względnej konkretności 

przestrzeni jego dzieł i licznych prób opisania „piekła” współczesności nie ma u niego 

realizmu, w którym dominowałby czynnik socjalny. Autor Pierścienia Wielkiej Damy 

wykorzystał pierwiastki naturalizmu (por. np. obraz śmietnika, wizerunki biedaka zau-

roczonego poetyckim pięknem kawałka chleba), ale ciążył raczej ku symbolizmowi. 

Wyrósłszy więc z romantyzmu, Norwid stał się – jak ujął to Hans Robert Jauss, „kla-

sykiem stłumionej moderny”
4
. Moderny, co trzeba tu podkreślić, stłumionej przez nie-

chętną poecie krytykę romantyczną. Tworząc oryginalny, odrębny model poezji pol-

skiej XIX wieku, stał się Norwid ojcem polskiej awangardy. 

Poczucie prymatu pierwiastka duchowego, przy zaprzeczeniu romantycznej po-

ezji „pieśni” (gwarantującej, jak np. u Mickiewicza, względną konkretność podmiotu 

mówiącego), powodować musiało wzmożenie symbolizmu. Podobny mechanizm dzia-

łał w wypadku nacechowanego modernistycznie symbolizmu francuskiego
5
. Jednocze-

śnie jednak postulat związku dzieła z rzeczywistością (w jej czasowej konkretności 

i uniwersalności zarazem) zaowocował dezobiektywizacją i depersonalizacją, które do-

prowadziły dzieło Norwida bezpośrednio właśnie do szeroko rozumianego moderni-

zmu. 

Sprawa Norwidowego modernizmu stanie się zapewne przedmiotem bliższego 

zainteresowania współczesnych nam norwidologów. Jeśli chodzi natomiast o stosunek 

poety do romantyzmu, to, jak powiedziałem już w innym miejscu
6
, autor Vade-mecum 

sytuuje się poza epoką Goethego, Byrona i Hegla, gdyż nie stosują się do niego, lub 

stosują źle, kategorie, które definicyjnie decydują o tożsamości zachodnioeuropejskie-

go romantyzmu
7
. Mianowicie zarówno osjanizm, jak i russoizm, werteryzm, faustyzm, 

bajronizm (Norwidowska recepcja Byrona nie wyraża romantycznego bajronizmu) 

i walterskotyzm nie znajdują odzwierciedlenia w twórczości Norwida. Dojrzałe dzieło 

Norwida, mimo że poeta prowadził stały dialog z „wielkoludami” i podejmował wiele 

kwestii charakterystycznych dla literatury tworzonej przez wieszczów, jest dziełem 

u swych podstaw nieromantycznym. Decydują o tym czynniki genologiczne, kulturowe 

i literackie źródła wyobraźni poetyckiej, typ przestrzeni artystycznej (i charaktery-

styczne dla jego utworów miejsce akcji), typ kreacji bohatera, wpisany w dzieło wize-

runek twórcy oraz (awangardowe) techniki artystyczne, którymi poeta się posługiwał, 

jak również sformułowane przez niego powinności krytyki i zasady czytania tudzież 

wizja komunikacji literackiej w ogóle. 

                                                 
4 H.R. Jauss, Przedmowa do pierwszego niemieckiego wydania „Vade-mecum” C. Norwida, 

„Studia Norwidiana” 1985/86, nr 3–4, s. 3, 10.  
5 Henri Peyre pokazuje, jak odejście od romantycznego kultu przeszłości, porzucenie pesymi-

zmu, egotyzmu i herezji romantycznych zaowocowało (jak u Norwida) czytaniem gwiazd i kwia-

tów i w ogóle nową, harmonijną duchowością symbolistyczną. Por. H. Peyre, Co to jest symbo-

lizm, przeł. M. Żurowski, Warszawa 1990, s. 266–267.  
6 Por. W. Rzońca, Zakończenie, w: idem, Norwid a romantyzm polski, Warszawa 2005, s. 221–

224. 
7 Zjawisko to z konieczności uogólniamy – ani Macpherson w Anglii, ani Goethe w Niemczech 

nie są, jak wiadomo, romantykami w wąskim znaczeniu słowa. 
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Argumenty przemawiające za opisywaniem Norwida w nauczaniu szkolnym ja-

ko poety usytuowanego między romantyzmem a modernizmem są liczne. O „ponade-

pokowości” Norwida tudzież odmienności jego dzieła na tle literatury polskiej XIX 

wieku – w planie filozoficznym i światopoglądowym – decyduje to, że: 

– bunt i romantyczny „krzyk duszy”, frenetyzm i fatalizm oraz inne formy 

skrajnej ekspresji Norwid zastąpił milczeniem, postawą duchowej cierpliwości i stoi-

cyzmem; 

– mesjanizm, mistycyzm, faustyczne zwątpienie w teologię i w ogóle roman-

tyczne herezje zastąpił poeta postawą stricte religijną, wyrażającą się w powrocie do 

katolickiej moralności i uszanowaniu Kościoła urzędowego. Jego stanowisko badacze 

słusznie nazywają zatem pogłębionym, refleksyjnym, czy nawet intelektualnym katoli-

cyzmem
8, 

– russoistyczny kult natury zastąpił kreacjami, które opisują takie pojęcia jak: 

poeta kultury, poeta miasta (Kleopatra i Cezar, Quidam, Ad leones)
9
; z romantykami 

łączy go krytyka niektórych form cywilizacyjnych wieku kupieckiego. Trudno jednak 

utrzymywać, że prowadzona jest ona ze stanowiska romantycznego kultu natury; 

– romantyczne kreacje mrocznej północy (np. Sybir) oraz regionalizm sławiący 

urok „małych ojczyzn” zastąpiły wizerunki Rzymu (wcale nie „katakumbowego”), 

Wenecji, Egiptu
10

 i ogólnoeuropejska perspektywa oglądu zjawisk kulturowych. Przy 

tym idea uniwersalizmu
11

 postawiona została w randze nadrzędnej kategorii światopo-

glądowej; 

– zainteresowanie tym, co „bajeczne”, zmyślone, fantastyczne, cudowne zastą-

piło zainteresowanie życiem w jego kulturowo-socjologicznej i aksjologicznej kon-

kretności; 

– wizję poezji jako sztandaru rewolucyjnego czynu, nawet narzędzia politycznej 

agitacji, zastąpiła postawa, w wąskim rozumieniu słowa, poetycka, polegająca na funk-

cjonowaniu na „marginesie czasów” w przekonaniu, że ścisły związek z dosłownie, 

więc ideologicznie rozumianą rzeczywistością, utrudnia kontakt z tym, co naprawdę 

rzeczywiste i czyni „wdowcem realności” (cisza, nie „trąb granie” jest „głosów-

zbieraniem”). 

W planie politycznym o odmienności decyduje to, że poeta romantyczne idee 

narodowowyzwoleńcze (implikujące zemstę i konieczność czynu zbrojnego) oraz me-

sjanistyczną kreację historii (wieszczącą obietnicę cudownych przemian polityczno-

religijnych) zastąpił nowoczesną kulturą polityczną i politycznym realizmem, zakłada-

jącymi europejską perspektywę widzenia spraw polskich, tudzież wiązanie zagadnień 

politycznych z ogólnokulturowymi oraz stricte religijnymi (por. kwestię względności 

                                                 
8  Por. A. Merdas, Ocalony wieniec. Chrześcijaństwo Norwida na tle odrodzenia religijnego 

w porewolucyjnej Francji, Warszawa 1995. 
9 „Jest Norwid poetą miasta” – Z. Stefanowska, Studia o Norwidzie, Lublin 1993, s. 79. Zob. też: 

K. Trybuś,  Stary poeta, op. cit., s. 9.  
10 Zainteresowania te łączą Norwida z Bolesławem Prusem jako autorem Faraona i Henrykiem 

Sienkiewiczem jako autorem Pójdźmy za nim i Quo vadis. 
11 Wydaje się, że Norwidowy uniwersalizm nie jest sprawą  wpływu  Bronisława Trentowskiego 

czy Zygmunta Krasińskiego. Norwid jako twórca dojrzały, tj. pisarz drugiej połowy XIX wieku, 

jest po prostu zgodny z duchem czasu. 
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niewoli), co w praktyce – wyraźnie antyromantycznie – oznaczało poszerzanie obszaru 

wolności „po trochu”
12

. 

O odmienności Norwida w planie artystycznym decyduje to, że: 

– dzieło tworzone w stanie natchnienia, u podstaw „skończone”, gdyż stanowią-

ce rewelację absolutnej mądrości lub rezultat poznawczego stanu olśnienia, zastąpiła 

poetyka świadcząca o pasji mimetyzmu (por. np. Ogólniki) silnie nacechowanego ak-

sjologicznie. Jednocześnie  

przepowiednie, które wyrażały romantyczny maksymalizm, zastąpiła fraza, któ-

ra zdaje się reprezentować poetę-kapłana
13

, poszukującego prawdy – także prawdy mo-

ralnej; 

– dzieło jako kreację wyobraźni i poezję nastroju (tajemniczość, dawność, bal-

ladowość, przedstawienia duchów i cudowności) Norwid zastąpił liryką o obrazowaniu 

typu raczej realistycznego
14

, uwikłaną w interteksty kultury śródziemnomorskiej, które 

na ogół stają się substratem sensów symbolicznych; 

– malowniczość, barwność i „łatwą” piękność zastąpiła figuratywność raczej 

statyczna, brylasta, rzeźbiarska, co wiąże się ze „sztukmistrzowską” predylekcją Nor-

wida do rzeźby i umiłowaniem malarstwa klasycystycznego; 

– lirykę serca, w wypadku której bogactwo metaforyki miało na celu oddanie 

głębi i barwności przeżyć, zastąpił Norwid poetyką refleksyjności, poetyką, podkreśl-

my, o substracie racjonalistycznym, w której wspomniany już symbolizm ogólnych po-

jęć z zakresu kultury i filozofii stanowi istotną „treść” wiersza i dopiero, niejako wtór-

nie, ujawnia nacechowanie emocjonalne; 

– kreację romantycznego indywidualisty o silnie zaznaczonej odrębności osob-

niczej i światopoglądowej zastąpił poeta „Quidamem” – postacią na wpół anonimową 

(tendencję tę zapowiadają już misteria, przejawia nawet późna nowelistyka – również 

lord Singelworth pozostaje w pewnym sensie bohaterem anonimowym); 

– romantyczną tragedię zastąpił poeta „wysoką komedią”, zapowiadającą dra-

mat młodopolski
15

. Romantyczną balladę i powieść natomiast zastąpił „formą małą” – 

wierszem świadczącym o odrzuceniu narracyjnej linearności na rzecz lakonizmu 

i przemilczającego dosadność sensu skrótu oraz wyraźnej odrębności poszczególnych 

struktur narracyjnych. Zarazem Norwidowe fraszki, elegie, hymny, rapsody (na ogół 

niespełniające wymogów gatunkowych) stanowią genologiczny dialog z tradycją kla-

sycystyczną: 

– monolog (w tym improwizacje) zastąpił Norwid dialogiem. Jasnym (choć nie 

zawsze konsekwentnym zwiastunem przemiany był już Promethidion; 

– narrację linearną, która stanowiła rękojmię mowy wieszczej i objawiającej, 

zastąpił poeta wierszem polinarracyjnym, pociągającym za sobą wielopostaciowość 

podmiotu mówiącego, a wyrażającym postawę refleksyjnego zdystansowania i – wy-

muszoną przez technikę ironii – postawę poznawczego sceptycyzmu (quasi-cytaty, fak-

tyczna fikcyjność adwersarzy i zatarcie faktycznego stanowiska podmiotu mówiącego 

                                                 
12 Zob. Z. Stefanowska, op. cit., s. 118. 
13 O postawie proroka i kapłana por. np.: C. Norwid, Promethidion, oprac. S. Sawicki, Kraków 

1997, s. 38–43. 
14 Por. S. Cywiński, Wstęp, w: C. Norwid, Wybór poezyj, Kraków 1924, s. XXXIV. 
15 Zob.: S. Świontek, Wstęp, w: C. Norwid, Pierścień Wielkiej Damy, Wrocław 1990, s. XIX. 
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w „sporze” prowadzą do uogólnienia sensów)
16

. Nie przeczy to prawdzie, że mamy 

również u Norwida wiersze w wąskim znaczeniu tego słowa dydaktyczne, stanowiące 

na ogół przypowieści; 

– wiersz regularny, cechujący się wyrazistością rytmu i zestrojeń rymowych, 

Norwid zastąpił wierszem wolnym, reprezentującym formę „ogryzmoloną”, o niejasnej 

(przede wszystkim dla krytyki romantycznej i poromantycznej) konstrukcji wewnętrz-

nej.  

Odmienność autora Vade-mecum od romantyzmu, jeśli zważyć, że znaczna 

część badaczy do tej pory utożsamia twórczość poety z epoką Goethego i Hegla, zdaje 

się tłumaczyć względny chaos w obrębie całościowo pojmowanej norwidologii. Za 

„romantyzmem” Norwida zdawała się przemawiać przede wszystkim jego religijność. 

Jawnie „nie pasowała” ona bowiem do pozytywizmu. W imię historycznoliterackiego 

porządku przemilczano jednak, że romantyzm, stanowiąc wielkie wyzwanie poznaw-

cze – zwłaszcza jeśli chodzi o faustyzm i bajronizm – był w swojej istocie właśnie 

przekroczeniem tradycyjnej religijności: dopiero „sprzedanie duszy diabłu”, odrzucenie 

tradycyjnych zasad moralnych (por. np. postaci Fausta, Manfreda, Kaina, Wertera, 

Wallenroda, Orliki, Hrabiego Henryka), czyniło bohatera romantykiem. 

W roku 1924 Stanisław Cywiński pisał, że „na całym obszarze literatury pol-

skiej nie znajdujemy drugiego pisarza, o którym by zdania i sądy były równie nieusta-

lone i rozbieżne, jak o Cyprianie Norwidzie”
17

. Mimo ponadstuletniej już recepcji poe-

ty i, co trzeba tu podkreślić, precyzji wielu ustaleń szczegółowych, słowa Cywińskiego 

zachowały aktualność. Autor pierwszego wydania wierszy Norwida sytuował go poza 

romantyzmem zapewne również z tego względu, że miał świadomość piętrzących się 

trudności interpretacyjnych, będących konsekwencją związania poety z romantykami.  

Rozbieżności sądów badaczy oraz brak historycznoliterackiego kanonu spod 

znaku „Norwid” powodują, że przedstawienie poety w szkole średniej to nie lada wy-

zwanie dla nauczycieli. Stąd część z nich uznaje za szczęśliwą okoliczność, że po 

omówieniu wielkich romantyków (głównie Mickiewicza i Słowackiego) na Norwida 

zwykle brakuje już czasu. Kategoria Norwid-romantyk, szczególnie właśnie w naucza-

niu szkolnym, generuje niejasności, a nawet nielogiczności. Takie „zaszeregowanie” 

poety zmusza np. do łączenia „quidama” (jakiegoś tam, jednego z wielu) z romantycz-

nym buntownikiem. O niestosowności takiego zestawienia przekonuje fakt, że jeśli po-

równywać typową postać Norwida dojrzałego z typową postacią prozy realistycznej, to 

bliższy romantyzmu jest tu bohater doby pozytywizmu (np. Wokulski jednoznacznie 

realizujący romantyczny model miłości lub Kmicic, dla którego charakterystyczne jest 

nie tylko nacechowane patriotyzmem romantyczne szaleństwo, lecz dotyczy go także 

paradygmat przemiany wewnętrznej).  

Inną konsekwencją wspomnianego zaszeregowania jest sytuowanie poetyckiego 

intelektualizmu, wpisanego w poetykę pytań i przemilczeń, na tle mowy wieszczej 

i rozterek romantycznego kochanka. Owo zaszeregowanie każe też widzieć, wspo-

mniany wcześniej, Norwidowy katolicyzm w planie romantycznych herezji. W tej sy-

tuacji tylko inteligencji i determinacji nauczycieli zawdzięcza się fakt, że jednak w pol-

                                                 
16 Względna konkretność  poglądów odtwarzanych i tworzonych (!) przez badaczy niczemu tu 

nie przeczy. Staramy się tu bowiem mówić o konkretnej lekturze – gdy czytelnik staje „oko 

w oko” z teksturą danego wiersza. 
17 Por. S. Cywiński, op. cit., s. III. 
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skich szkołach część uczniów zyskuje względnie poprawny, obiektywny wizerunek na-

szego poety. 

Przyczyniające się do licznych nieporozumień kreowanie Norwida na romanty-

ka, charakterystyczne dla początku wieku XX, zaakceptowane później i utrwalone, 

wypływało z chęci zrekompensowania największej pomyłki krytyki wobec poety, jaka 

miała miejsce w dziejach literatury polskiej w ogóle. Sam tragiczny konflikt Norwida 

z krytyką i publicznością literacką jawił się jako par excellence romantyczny.  

Zauważmy jednak: to, że poeta był skonfliktowany przede wszystkim z krytyką 

romantyczną, zdawało się nie mieć żadnego znaczenia. Utożsamienie poety z romanty-

zmem prowadziło bowiem do podkreślenia, że ranga dzieła pozwala sytuować go (te-

raz już jako czwartego wieszcza) na parnasie literatury polskiej, tuż obok najwięk-

szych. Ponadto utożsamienie to wiązało się z centralnym usytuowaniem romantyzmu 

jako najważniejszej epoki w dziejach literatury polskiej – dla wielu ważniejszej nawet 

niż powojenna współczesność, zważywszy na niepełne zaakceptowanie tej współcze-

sności w warunkach patronatu moskiewskiego (czyniącego sytuację polityczno-

kulturową po II wojnie światowej podobną do panującej w II połowie XIX wieku).  

Zmniejszenie rangi romantyzmu i niejako zrównanie w prawach z innymi faza-

mi rozwoju literatury oraz, wspomniane na wstępie, przemiany metodologiczne doko-

nujące się w literaturze ujawniły niekonsekwencje wpisane w taki wizerunek Norwida. 

Do Norwida jako pisarza „międzyepokowego”, „rozciągnionego” między ro-

mantyzmem a modernizmem, a zarazem pierwszego polskiego modernisty
18

, zdaje się 

stosować kategoria postromantyzmu. Postromantyzm nie zakłada tu jednak epigoństwa 

– jak pojęcie to funkcjonuje na ogół w literaturze przedmiotu – lecz przez analogię do 

nieomal powszechnie stosowanej na zachodzie Europy kategorii postmodernizmu 

oznacza kontynuację, która jest zaprzeczeniem. Tak rozumiany postromantyzm stano-

wiłby jawne potwierdzenie faktu, że to na zaprzeczeniu romantyzmowi zbudował 

Norwid swoją odrębność. Z drugiej zaś strony kategoria ta unaoczniałaby postroman-

tyczne podłoże niezwykłej kariery Norwidowego dzieła w wieku XX. Otóż przezwy-

ciężenie romantyzmu – wyidealizowanego wizerunku miłości, patriotyzmu przesyco-

nego szaleństwem, niektórych (świadczących o narodowej megalomanii) form mesja-

nizmu oraz nadziei totalnego odrodzenia religijności – to istotne tendencje literatury 

i kultury wieku XX w ogóle. 

Siłę literatury ubiegłego wieku stanowiła właśnie negacja romantycznych ste-

reotypów i spłycanie romantycznego patosu (nie uwzględniamy tu oczywiście młodo-

polskiego neoromantyzmu). Witkacowska wizja koniecznego schyłku indywidualizmu, 

Leśmianowska kreacja metafizycznego nieistnienia, Gombrowiczowskie odrzucenie 

siły transcendentalnej jako prawodawcy form na rzecz zwykłego człowieka, którego 

szansą jest niedojrzałość, kpina z romantycznych stereotypów i kreacji Absolutu, mi-

tów heroizmu i indywidualizmu w utworach Mrożka, Różewiczowski wizerunek czło-

wieka pozbawionego tożsamości – ofiary historii itp. Wspomnijmy jeszcze, zawartą np. 

w Konopielce Edwarda Redlińskiego, negację mitu mądrości i prostoty chłopstwa od-

ciętego od cywilizacji czy w istocie antyheroiczną Lotną Wojciecha Żukrowskiego, jak 

również prozę Tadeusza Konwickiego, w której istota ludzka, zredukowana do „paru 

                                                 
18 Według Ewy Paczoskiej „kluczników” moderny mieliśmy dwóch – oprócz Norwida również 

Józefa I. Kraszewskiego. Zob. E. Paczoska, Prawdziwy koniec XIX wieku. Śladami nowoczesno-

ści, Warszawa 2010, s. 23. 
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wiader wody” (Czytadło), traci poczucie sensowności buntu, zarówno politycznego, jak 

i metafizycznego (Rzeka podziemna. Podziemne ptaki) – a ujrzymy rozległość formacji 

poromantycznej w kulturze polskiej wieku XX. 

Antyromantyczna poetyka myślenia wielogłosowego, wyrażająca w konse-

kwencji (być może wbrew intencjom poety) poznawczy sceptycyzm, poetyka łącząca 

się „syntetycznie” ze światopoglądowym tradycjonalizmem – oto co stanowiło o sile 

Norwida w XX wieku
19

. Najważniejszym obliczem Norwidowego postromantyzmu 

była jego poetyka milczenia (w miejsce romantycznego „krzyku” duszy). Postawa po-

znawczego minimalizmu, której towarzyszyło zawieszenie głosu, szczególnie w dru-

giej połowie XX wieku, ze względu na wstrząs, jakim w wypadku śródziemnomorskie-

go humanizmu było ludobójstwo II wojny światowej, zgodna była z jedną z najważ-

niejszych tendencji humanistyki – współtworzonej przez Ludwiga Wittgensteina jako 

„filozofa milczenia”. Dodatkowy walor owej poetyki milczenia wiązał się w Polsce 

z tym, że przeczyła ona również niepodległościowemu, a po II wojnie światowej socja-

listycznemu patosowi, retoryce sukcesu itd. 

Postromantyczność poetyki milczenia wynikała też z Norwidowego zerwania 

z modelem poezji, która byłaby „taczką idei”, na rzecz dzieła pozwalającego na utoż-

samienie myśli z formą poetyckiego dyskursu, który potrafi funkcjonować bez świato-

poglądowego zaplecza właściwego epokom (sic!), w których pisarz żył.  

Premodernistyczne milczenie, które kojarzy się z poezją francuskiego symboli-

zmu, jest rodzajem semantycznej konsekwencji fragmentarycznej, a przede wszystkim 

zironizowanej narracji. Zaprzeczony romantyczny fragmentaryzm spotkał się tu z kla-

sycystycznym lakonizmem. Taki syntetyczny charakter ma również ironia. Łączy ona 

w sobie poetykę fragmentu z wielopostaciowością podmiotu mówiącego i tekstualnym 

dialogiem, wyraża dążenie do tego, aby językiem poezji uczynić właśnie formy za-

milknięcia – pauzę, zaprzeczone sugestie, zawieszenie sądu, oddalone rozstrzygnięcia.  

Poezja stała się więc w ten sposób (tu Norwidowi, jeśli chodzi o lirykę polską 

w ogóle, należy się pierwszeństwo) areną – zwiastującego modernizm – myślenia wie-

logłosowego, przestrzenią uniwersalnej refleksyjności, potwierdzanej dobitnie przez 

fakt, że Norwid był najczęściej w wieku XX cytowanym poetą polskim. 

Zważywszy na ideową krytykę założeń właściwych epoce Goethego i Mickie-

wicza oraz awangardowość poetyki, Norwidowy postromantyzm nie mógł zostać zaak-

ceptowany przez krytykę romantyczną (a później pozytywistyczną). Nie dysponując 

adekwatnymi kryteriami oceny (wypracowanymi dopiero kilkadziesiąt lat później), 

krytyka ta zmuszona była przypisać poecie ultraromantyzm (ciemność, egotyzm, ma-

nieryzm, mistycyzm oraz, godne artysty Sturm und Drang, lekceważenie lub niedopra-

cowanie formy). To nieporozumienie motywowane w dużej mierze biografistycznie 

(Norwid jawnie lekceważył głosy krytyki i stanowczo potwierdzał odmienność two-

rzonego przez siebie modelu poezji) ukonstytuowało później młodopolski mit poety 

jako romantycznego geniusza. Zaważyło ono również na dwudziestowiecznym histo-

rycznoliterackim obliczu pisarza – ów historycznoliteracki Norwid stanowił w ogrom-

                                                 
19 Maria Janion – nazywając Norwida najwybitniejszym krytykiem romantyzmu polskiego – 

trafnie pisze, że tworzył on „poezję nastawioną na poezję”, „nowoczesną polską poezję intelek-

tualną”. Zob. M. Janion, Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. II, Warszawa 1985, 

s. 302. O „dziele otwartym” Norwida, otwartym dzięki nowatorstwu formy, zob.: K. Trybuś, Sta-

ry poeta, op. cit., s. 15. 
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nej mierze kontaminację czynników biograficzno-ideowych, a niejednokrotnie nawet 

biograficzno-ideologicznych. 

Zatem postawa zanegowania poetyki „pieśni”, postawa nazwana tu postroman-

tyczną, polegała na intelektualizacji i (wymuszonej przez techniki poetyckie) deperso-

nalizacji wiersza, a także odrzuceniu obowiązujących w połowie XIX wieku technik 

narracyjnych, wzorców genologicznych i kryteriów spójności wypowiedzi poetyckiej. 

Zadecydowała ona o tym, że Norwid, właśnie w połowie XIX wieku, został zepchnięty 

przez krytykę romantyczną na margines życia literackiego. I tu pozostał, aż do odkry-

cia zawdzięczanego Zenonowi Przesmyckiemu
20

.  

Owo premodernistyczne, „międzyepokowe” dzieło nie miało w okresie pozy-

tywizmu warszawskiego (tj. w „wieku kupieckim i przemysłowym”) równego sobie – 

z czego zdaliśmy sobie sprawę w wieku XX, a co i dziś jawi się jako artystyczny fe-

nomen, jakiego przed Norwidem historia literatury polskiej nie znała. 
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STRESZCZENIE 

 

Mając na uwadze szkolny, dydaktyczny wizerunek Cypriana Norwida, autor za-

znacza, że przemiany kulturowe, jakie nastąpiły po 1989 roku, doprowadziły do kryzy-

su paradygmatu romantycznego w Polsce i obnażyły nietrafność historycznoliterackie-

go zaszeregowania poety jako romantyka. Pokazując, że dzieło autora Chwili myśli 

                                                 
20 Znaczący udział w odkryciu Norwida miał również Wiktor Gomulicki. Mówi o tym Juliusz 

Wiktor Gomulicki w swoim znakomitym szkicu o pozytywistycznej i premodernistycznej recep-

cji dzieła Norwida w II połowie XIX  wieku. Por. fragment artykułu dotyczący lat 1860–1900 (s. 

203–260). Mamy tu sprawę przekładu ody Horacego, Norwidowe Wspomnienie oraz kwestie 

czytania pism i osoby Norwida w czasach pozytywizmu (Aleksander Niewiarowski, Wacław 

Szymanowski, Marian Sokołowski, Waleria Morzkowska, Pantaleon Szyndler). Zob.: J.W. Go-

mulicki, Pierwszy „odkrywca” wielkości Norwida, w: J. Rohoziński (red.), Norwid z perspekty-

wy początku XXI wieku, Pułtusk 2003, s. 203–357. 
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wychodzi, z przyczyn definicyjnych, poza romantyzm (brak orientalizmu, egotycznego 

indywidualizmu, naturystycznego regionalizmu, egzaltowanego patriotyzmu, pachtu 

z diabłem), traktuje modernizm jako tradycję, w obrębie której prekursorskie dzieło 

Norwida okresu dojrzałego pozwala się zawrzeć.  

Uwzględniając, że dzieło naszego poety powstawało we Francji (od 1849) 

w warunkach rodzącego się modernizmu (od Kwiatów zła Baudelaire’a), autor wskazu-

je na fakt zainteresowania Norwida kulturą (i człowiekiem kulturowym), jak również 

na intelektualizm, poetykę milczenia, wielopostaciowość podmiotu mówiącego, awan-

gardowy język oraz wykreowaną teorię interpretacji jako cechy dzieła artystycznego, 

które czynią z Norwida poetę nowoczesnego. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: Cyprian Norwid, romantyzm, modernizm  

 

SUMMARY  

 

Taking into account the educational, didactical image of Cyprian Norwid, the 

author underlines that the cultural transformations which took place after 1989, led to 

a crisis of the paradigm of Romanticism in Poland and revealed incorrectness of the 

historical and literary classification of the poet as a romantic poet. By indicating that 

the work of the author of Chwile myśli goes, for reasons of definition, beyond romanti-

cism (lack of orientalism, egotistic individualism, naturist regionalism, exalted patriot-

ism, pact with the devil), the author treats modernism as tradition, in which the Nor-

wid’s precursory work of the mature period may be included.  

Bearing in mind that the work of our poet was developed in France (starting 

from 1849) in the conditions of nascent modernism (from The Flowers of Evil by Bau-

delaire), the author indicates the fact of Norwid’s interest in culture (and a man of cul-

ture), and also indicates the intellectualism, the poetics of silence, polymorphism of the 

speaking subject, the avant-garde language and the created interpretation theory as fea-

tures of artistic work, which make Norwid the modern poet. 

  

KEYWORDS: Cyprian Norwid, romanticism, modernism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


