
Władysław Dobrowolski

Norwidowa opowieść o wiecznym
Rzymie i wiecznym człowieku
"Quidamie"
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce
literatury polskiej 24/1/4, 291-308

1927



W ŁADYSŁAW  DOBROWOLSKI.

NORWIDOWA OPOWIEŚĆ O WIECZNYM RZYMIE 
I WIECZNYM CZŁOWIEKU „QUID AMIE “.

Cywiński wyznaje w wstępie do wydania poezji Norwida, 
że jeszcze nie rozumie większości jego utworów i wzywa do 
interpretacji. Np. stosunek Norwida do antyku, poza wyczer
pującą oceną jego tłumaczeń autorów klasycznych, zupełnie do 
dzisiaj nie był badany. Analizy jednak tłumaczeń owych cie
kawe rzucają światło na całość stosunku poety do antyku, mimo 
że były napisane już po skończeniu Quidama, aż w kilka lat 
później. Quidam powstaje w r. 1856, tłumaczenie ody Horacego 
Ad Pompeium 1861, tłumaczenie Odyssei 1870. Oba te tłuma
czenia zanalizowała p. Zofja Gąsiorowska-Schmydtowa. Pierwsze 
w Pamiętniku Literackim 1923, drugie w odczycie,' wygłoszo
nym w Tow. lit. im. Mickiewicza w 1921. Rozbiła ona legendę 
stworzoną przez Przesmyckiego, jakoby Norwid napisał nie-· 
zrównany przekład ody Horacego Ad Pompeium. W artykule 
w Pamiętniku Literackim wykazała p. Gąsiorowska, że nie jest 
to przekład ścisły,może coś więcej niż transpozycja; jest to, zda
niem jej, komentarz artystyczny. Wylicza tu na dowód 4 punkty: 
1. jednostronne ujęcie ody, jako pomnika partji Brutusa, 2. chęć 
pokazania aktualnej wartości filologom, 3. skojarzenie z wier
szem Karpińskiego, 4. fałszywy pogląd na osobę Pompejusza. — 
W przekładzie znów Odysseji „siedmnaście procent“ tekstu po
chodzi od Norwida. Prócz tego odczuwamy jednostronność przez 
wyłączne uwypuklenie pierwiastka religijnego epopeji, obok tak 
charakterystycznego dla poety dążenia do swoistych „pogłę
bień“ tekstu. Z niezwykle trafnie tłumaczonymi zwrotami, dzi
wolągi w parze.

Poprzednio wzmiankowaną analogję między poetą orygi- 
ginalnym, a tłumaczem, łatwo można udowodnić. Głębokie 
wnikanie w przeszłość i zasadnicze, choć może świadome po
myłki historyczne. Ale na szczęście brak, zwłaszcza w przypo
wieści Quidam, owego jednostronnego ujmowania zagadnień,
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owego szukania głębi tam, gdzie jej niema. — Traktowanie 
sprawy zbyt „sub specie aeternitatis“, zamknęW mu oczy np. 
na dobry ton Horacego i ową sztukę wyrażania delikatnego 
zbyt drażliwych kwestji. Antytezą owej jasności łacińskiej, bi
jącej z wierszy Horacego, jest Quidam. Już treść sama przed
stawia dla nieuprzedzonego czytelnika nie bylejakie trudności, 
dlatego uważam za konieczne podać ją pokrótce.

Syn Aleksandra z Epiru, czyli Quidam, przybywa do Rzy
mu. Po roku pobytu w Rzymie, udaje się do sławnego filozofa 
Arthemidora z Koryntu. Poznaje Zofję, filozofkę i „poetessę“. 
Poznaje również Jazona-maga i ucznia jego Bar-Kochbę. Przez 
pomyłkę dostaje się pamiętnik Quidama w ręce Zofji i wstrząsa 
nią głęboko. Przychodzi do niej Arthemidor i oboje udają się 
do Jazona; Jazon zapowiada w niejasnych słowach katastrofę. 
Tymczasem Quidam obecny jest przy akcie sądu nad chrześci
janinem drugim, Quidamem, zwanym też przez Norwida Gwi- 
dem. Potem wraz z Bar-Kochbą udaje się Quidam do mieszka
nia Jazona. W drodze spotykają powracającą od Jazona Zofję 
z Arthemidorem. Słowo Quidam, niebacznie przez nią wypo
wiedziane, staje się powodem przykrego nieporozumienia. — 
W jakiś czas potem odwiedził Quidam Zofję. Rozmowę ich prze
rywa przyjście Luciusa Pomponiusa, eleganta rzymskiego, wraz 
z przyjacielem Florusem. Po chwili zjawia się i Arthemidor. 
Jego słowa wywołują improwizację Zofji. Dalszy tok dyskursu 
przerywają niespodzianie gońce.

Tymczasem Jazon wysyła Bar-Kochbę do Palestyny, by 
wzniecił tam powstanie. Powstanie istotnie wybucha. Legjony 
przeciągają przez Rzym. Ogólny niepokój w Rzymie. Quidam 
pędzi dni w rozpaczy, w rozterce ducha. W chwili rozdrażnie
nia, trącony przez sługę kapłańskiego, który brał udział w po
ścigu za wołem świętym w jatkach, rzuca się na niego i ginie 
pod toporem. Jazon skazany na wygnanie, gdy żołdacy wypy
chają go z domu, pada martwy. Arthemidor, również wygnany, 
idzie się żegnać z Zófją, która w jego oczach umiera, od pod
stępnie przysłanej jej trucizny przez Elektrę, aktorkę zazdrośną 
o Luciusa. Lucius, pędzący na koniu na wyścigi Flory, mija 
Zofji stos palący i pogrzeb Jazona.

Początek przypowieści przypomina zwykłą ekspozycję dra
matu; zaznajamiamy się po krotce z przeszłością Quidama, a po
tem kolejno poznajemy Arthemidora, Zofję i Jazona. Po dwóch 
pieśniach, nawraca znów póeta do charakterystyki tych postaci, 
zachowując kolejność. Spotykamy tu drugie stadium malowa
nia postaci, wnikanie w ich głębie, np. w' psychę Zofji w pieśni, 
która jakby się uginała pod sennym ciężarem przykrych myśli, 
zwłaszcza w zestawieniu z następną, pełną gwaru i życia. Od
krywamy tu naczelny motyw kompozycji: Quidama, owe, jak 
mówi poeta „malarstwo światłocienia w poezji“. Scenom kon
templacyjnym, biernym, często spowitym w mroku nocy, prze
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ciwstawia sceny życia codziennego, w których z reguły wystę
pują trzeźwi Rzymianie.

Dalsza cecha kompozycji, to pseudoklasyczna skrupulatność 
w zestawieniu wypadków. Zapoznawszy nas kolejno z Arthe- 
midorem i Zofją, sprowadza oboje do Jazona. Dając paralelę 
obu mędrców, dociera zarazem do najgłębszych pokładów du
szy Arthemidora. Jazon wieszczy w ciemnych słowach tragiczną 
przyszłość — i oto fatum starożytne rozpięło skrzydła nad 
poematem. Nowy, nieprzewidziany zbieg okoliczności, na pozór 
błahych, pogłębia to poczucie u osób poematu, że „tu wszech- 
duchów zawisnęła waga“. I tak w przeciągu 24 godzin, okazał 
poeta cały etycznie wartościowy materjał tej smętnej przypo
wieści. Scharakteryzował indywidua, scharakteryzował masy 
chrześcijan, Greków i Żydów, uchylił rąbka „ironji rzeczy ludz
kich“, rzucił cień fatum. I w tym dopiero punkcie wprowadził 
przedstawicieli narodu rzymskiego. Przygotował ich wystąpie
nie starannie, czy to w ogólnej charakterystyce Rzymu, czy też 
kreśląc fizjonomję tłumu lub sprawiedliwości rzymskiej w po
staci pretora. Tempo przesuwania się obrazów odtąd wzrasta, 
pieśni skontrastowane następują regularnie jedna po drugiej, 
tak, że pozostaje wrażenie ogólne nieustannych zmian światła 
i cienia, jak od lampek elektrycznych o przerywanym prądzie. 
W tem ciąg wizji się urywa, jakby się „coś“ skończyło w poe
macie. Następuje chwila kontemplatywnych rozważań, jakby 
dla nabrania tchu przez poetę, — bo oto spada katastrofa, cios 
po ciosie. I trzy sterczą mogiły na kresie poematu i tętent 
słychać koni Rzymian, ginących gdzieś w dali wśród pól, je
sienną mgłą i dymem ogni pastuchów, owianej Kampanji.

Zagadnienia, związane z tym ciemnym poematem, rozwa
żam mniej więcej w tym porządku. 1. Geneza poematu i postać 
Quidama, 2. wpływ postaci Chrystusa, 3. chrześcijaństwo i zwią
zek z tragedją Słodycz (Pamf i los), 4. Donkiszotyzm, 5. trzy Światy : 
a) rzymski, b) grecki, c) żydowski, 6. istota tragedji syna Alek
sandra, 7. kojarzenie twórcze wrażeń i plastyka Norwida, 8. po
stacie kobiece,' 9. postacie Rzymian i wpływ teatru, 10. rola 
światła w poemacie, 11. wartość szczegółów u Norwida, 12. zma
ganie się z formą, 13. drobniejsze uwagi.

Quidam ukończony został w r. 185Ö, względnie z po
czątkiem r. 1857, więc w 20 lat po ukazaniu się drukiem Iry
diona i twórcy Irydiona, poświęcona też jest druga dedykacja 
poematu. Norwid zaznacza w niej wyraźnie swą niezależność. 
Dla obu jednak poetów Rzym jest owem wiecznem miastem, 
co znało wszystkie tragedje. — Na tle jego występuje wielki: 
Jedermann, Kto — bądź, Quidam, czy jakimkolwiek go nazwi
skiem zwą, „człowiek wieczny“ 1). Gdzież narodził się ten głę
boki poemat o wiecznem mieście i o wiecznym człowieku?

*) Termin tu użyty, niepokrywa się w zupełności z analogicznym N.



Oto w liście do Marji Trembickiej z r. 1856, pisze Norwid: 
„Gdyby w kraju, wielką mającym historję, a żadną realizację 
oświaty społecznej, zapytał mnie kto o kraj, gdzie by mnie 
najchętniej marzenia powiodły? Odpowiedziałbym, że ów, „po
kryty kominami od fabryk i szynami kolei żelaznych“. Gdyby 
w kraju, mającym konwulsje realizacji oświaty społecznej, 
a żadnej historji, zapytał mnie kto o to samo, odpowiedział
bym: „że ów gdzie szlachetność i pieśń uważane są za witalne 
podstawy społeczeństwa, artyści są kwatermistrzami wielkich 
duchowych marszów, a każda z kobiet ma w sobie pół-sym 
bol, — a innych drzew niema, jeno cyprysy, mirty, oliwa 
i laur“.

List ten powstaje w 2 lata po powrocie z Ameryki. I Ame
ryka jest owem społeczeństwem bez historji. Sam więc poeta 
wyznaje, że marzyć musiał tam o kraju, gdzie innych drzew 
niema, jeno cyprysy, oliwa i laur, o kraju owianym mgłą le
gendy, o świecie starożytnej Romy. Uzyskuje on coraz pla- 
styczniejsze kształty w wyobraźni, aż w maju r. 1854 w liście 
z Nowego-Yorku, skrystalizowały się podstawy przypowieści
0 klasycznym Rzymie, przypowieści Quidam. Przedstawiał to 
już wymownie Przesmycki.

Marzenia o świecie klasycznym kojarzą się z myślami
1 przeżyciami religijnemi. Uwydatnia się to również w postaci 
naczelnej poematu, w synu Aleksandra, Quidamie. W filozofie 
pogańskim, obok przeczuć chrześcijaństwa głębokie podobień
stwo z postacią Chrystusa, jak ściśle to potwierdzają słowa 
wiersza dedykacyjnego :

„Homo Quidam z wejrzenia coś do ogrodnika
Podobny... I acz przez łzawe oczy Magdaleny
I Chrystus Pan nie większej wydawał się ceny“.

które trzeba odnieść do obu Quidamôw. Ciekawe to oświetle
nie postaci Jezusa. Chrystus ujęty jako szary człek, podobny 
do wielu, paralela pomysłu nurtującego w utworach Norwida : 
bohaterów cichych, gdzieś w zapomnieniu ginących. Wpływ 
biblji nie na tym jednym przykładzie się kończy; oto postacie 
„wrogów prawdy“ odtwarza na wzór faryzeuszów biblijnych, 
oto koncepcja nadczłowieczeństwa jakby wykazywała koniecz
ność Zbawiciela, parokrotne reminiscencje ofiarowania Izaaka, 
wreszcie utożsamienie obrazowe Chrystusa na krzyżu z du
chem greckim, któremu sto razy na dzień, bok, duch rzymski 
przeszył. — Rozmyślania więc nad Zbawicielem ważną w kształ
towaniu poematu odegrały rolę, w którym obok obrazów z sta
rożytności łacińskiej i helleńskiej, widnieją nieliczne symboliczne 
obrazy chrześcijańskie: drzewo gorczyczne z gniazdem, które 
ptak niebieski na niem wije, lilja i mistyczna przemiana obcęg 
tortur w nierozwinięty róży pęk.

Poeta porusza również pewne problemy chrześcijaństwa, 
np. stara się historycznie wytłumaczyć genezę „wieczerzy Pań-
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skiej“. W XIX ustępie następuje „niepomierny rozrost owych 
problemów związanych z chrześcijaństwem“, które tłumaczy 
Przesmycki tworzeniem równoczesnem tragedj i f tjcz ; tra- 
gedji i tak blisko złączonej ideowo z Quidamem. Jednym z na
czelnych jej motywów, jest działanie siły chrześcijaństwa w owej 
bierności wyrzeczenia się i braku namiętności uosobionej w Julii 
Murcii. Nazwisko Murcia z dużem prawdopodobieństwem wią
zać można ze słowami św. Augustyna w De civitate Dei (IV 16) 
„deam Murciam, quae praeter modum non moverat et faceret 
hominem, ut dit Pomponius „murcidum“ id est nimis desidio
sum et inactosum“.

Zato dla kontrastu z chrześcijaństwem spotykamy (wy
padek rzadki u Norwida), nisko etycznie upadłego Greka w Pam- 
filosie, nieprzeciętnie zresztą uczonego. Prawowzór jego, to 
pewno Pamfilos z Aleksandrji, żyjący w połowie pierwszego 
wieku po Chrystusie, przedstawiony tu w czasach Nerona. 
Z niewielu słów Pamfila już poznać można jego wszechstronną 
encyklopedyczną wiedzę, a wszak Aleksandryjczyk był auto
rem encyklopedji „Περί γλωσσών ?” Τος λέξεων“, a wreszcie tłu
maczenie przyrodnicze słodyczy chrześcijańskiej przypomina 
dzieło Pamfilosa Fizyka.

Niedarmo dedykuje poeta Quidam Wł. Zakrzewskiemu, 
tłumaczowi Chateaubriand’a i Cervantes’a. Do jednego z nich 
zbliżony upoetyzowaniem genjuszu chrześcijaństwa, drugiemu 
zawdzięcza w Don Quichocie zrozumienie ironji przypadku 
w życiu idealistów. W własnem żychi znajduje ją też Norwid, 
jak wskazuje wiersz Epos nasza. Na przeżyciach Don Quichota 
wzrosła zapewne w znacznej mierze cała teorja ironji rzeczy 
ludzkich; podkreślana i wyjaśniana szereg razy przez Przesmyc
kiego, Cywińskiego i innych. Mimo więc, że poeta nie wymie
nia nigdzie wprost nazwiska: „Doń Quichota*, po zestawieniu 
treści Epos nasza z treścią Quidama i uwzględnieniu osobistych 
uczuć poety związanych z tą postacią, nie można przeczyć jej 
znaczenia w kształtowaniu się Quidama. Gdy ktoś w „nadmia
rze boleści“ szuka prawdy, wtedy rodzi się ironja i jeśli „pierw
szy“ gdzieś kto dotarł „wie, że jest nieodłącznym bytu cie
niem“. Podległ jej mocy „Quidam“, który usilnie do prawdy 
dążył.

Rozmiary poematu, niespotykane dotąd u Norwida, to może 
pierwszy sygnał owego uspokojenia się poety-bojowca, które 
następuje ostatecznie według Cywińskiego w r. 1862, to po
czucie, jak mówi w Quidamie, że jeśli nie kres — rytm ma jego 
cierpienie.

Ideał cichych bohaterów, umiłowanie świata starożytnego, 
zgłębienie postaci Chrystusa, ironja rzeczy ludzkich Don Qui
chota, wreszcie zaczątki uspokojenia się w rezygnacji, złożyły 
się na tę przypowieść o starożytności p. t. Quidam.

Norwid starał się poetyckim wzrokiem wyśledzić, ująć
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i wyodrębnić te trzy pierwiastki, z których, zdaniem jego, chrze
ścijaństwo czyste wyzwolić się nie może: pierwiastek rzymski, 
grecki i żydowski. Przedstawił więc mały wycinek panowania 
Hadrjana, o ś^e tlony  pod kątem życia stolicy Romy. Przez dro
biazgi codziennych zdarzeń chwyta i utrwala znamienne cechy 
wieków i cechy trzech narodów: Rzymian, Greków i Żydów. 
Smutne refleksje na temat epoki, często do współczesności 
zarówno odnieść można, jak i do Rzymu. Norwid bowiem wi 
dział podówczas, jak później Ampère, wielką analogję między 
swymi czasami, a czasami Hadrjana. Oto jedna z przyczyn, co 
niewątpliwie zdecydowała o wyborze chwili dziejowej.

Dwa oblicza Rzymu odsłonił poemat. Maskę spokoju 
i szczęścia. Za Gibbonem powtarza się tu twierdzenie zgodne 
z świadectwami starożytnych o ogólnym uczuciu szczęścia. 
(„Rzym się swym Hadrjanem cieszył“. Gibb. General Felicyty 
(chap. II) starożytni Pliniusz Hist. Nat., Aristides Laus Romae, 
Tertulian De anima). Obok tego podkreśla poeta ogrom i potęgę 
Rzymu. Głębsze jednak wniknięcie w życie monarchji ujawnia 
znamiona gwałtownego upadku. Począwszy od zniknięcia cnót 
obywatelskich („niema jednego szlachcica, coby jak Scipio mó
wił sam do Rzymu“), dalej upadek moralności, ogólna pustka 
duchowa, objawiająca się w djalektyce czczej, materjalistycznej 
filozofji gonieniu za pozorami, pomijanie wszystkiego, co nie 
da się wywieść na pole teatru w trąby pozłacane trąbiąc — 
„wskazując gestem, w cymbał laską rąbiąc“. — Nawet u niewol
ników zaczęło nurtować przeczucie przyszłych· przewrotów. 
Świat ten podobny dziwnie do świata współczesnego, przed
stawionego w Cywilizacji.

Temu światu przeciwstawia Norwid świat Quidamôw, za
pomnianych, których przedewszystkiem reprezentuje, nurtujące 
Rzym, chrześcijaństwo. Chrześcijanie, znani tylko z niejasnych 
opowieści, mają otwarte oczy na' prawdę, miłują ją tak, że gło
sząc, baczą, by i najmniejszego ziarna gorczycznego jej nie uronić. 
Potrzeba tej prawdy nurtuje całą epokę. Szukano prawdę, wielu 
miała ona męczenników, ale któż mógł odgadnąć, czyje serce 
przeniknąć mogło męki tych „szukaczy“ boleści. Trzeba było 
nadczłowieka „coby wszechpacierz tej tragedji skupił i tak zmor
dować się dał i odkupił“. Wizję rzeczywistej takiej ofiary ma 
Jazon. Przez tę ofiarę widzi dziś Norwid wszystko dobre, co 
było w pogaństwie udoskonalone „ujęte w tryb coraz więcej 
Boży“, np. dzielności uczucie w wyższej istnieje doskonalszej 
formie (zaznaczył to już Chateaubriand, mówiąc o Gottfrydzie 
de Bouillon : „Enfin le christianisme a produit la bravoure des 
héros modernes, supérieure à celle des héros antiques. La vé
ritable religion enseigne à tout homme que ce n ’est pas par la 
force du corps, mais par la grandeur de l’âme“). Norwid jednak 
szerzej i głębiej wyobraża sobie ideał dzielności chrześcijań
skiej. Bogom starożytnym przeciwstawia naszych bohaterów,



odkrywców, wynalazców i śmiało stawia tezę wyższości sztuki 
chrześcijańskiej nad pogańską. Słowa: „Rapprochez ces sujets 
de sujets de chrétiens et vous sentirez l’intériorité“ z Génie du 
Christianisme mogłyby być słowami Norwida.

Pierwiastek rzymski w chrześcijaństwie, określa Norwid 
jako literę rzymską, pogańską suchość. Jednym z jej objawów 
są słowa pretora, który na głos prawdy głębokiej, ma tę jedną 
odpowiedź: „Ja tam nie retor“ ; jego ziomkowie natchnionego 
Gwida, zwą „człekiem szalonym“. Rozsądek więc zimny, który 
jednak jest twórcą tej litery, litery prawa. W rozwoju jej ważny 
moment stanowią czasy Hadrjana (Salvius Julianus edictum per
petuum). To jednak porządkowanie i kodyfikowanie praw uważa 
Norwid za symptom upadku, kiedy forma zaczyna górować nad 
treścią.

Jedyną więc, nietkniętą upadkiem, dziedziną w tym obra
zie Rzymu są legjony. Im to wystawił niezrównany pomnik 
w Quidamie poeta. Nie bawił się w opisy tych lub owych czy
nów wojennych, ale wstąpił do głębi : dał wizję ducha legjo- 
nów, jak się unosi w ich znakach w Tacy to wskich bellorum deos. 
Sztandary bóstwa rzeczywiste legjonu, jak to kreśli wymownie 
Gibbon: „Przywiązanie żołnierzy rzymskich do sztandarów,
natchnione było połączonym wpływem religji i honoru“ i w dal
szych (rozdz. I Discipline). Słowa te zdają się być fundamentem 
owego pomnika norwidowskiego ku czci legjonów. — Pan zaś 
legjonów, wszechwładny cesarz, był też nieprzeciętną postacią. 
Obszerność jego umysłu, maluje szeroko poeta zgodnie z po
dziwami starożytnych, jak Dio, Spartian i inni. Postać cesarza 
oddana jest z precyzją już nie poety, ale uczonego. Szczegóły 
w opisie pozwalają z dużem prawdopodobieństwem osądzić czy 
i z jakich historyków starożytnych Norwid wprost korzystał, 
np. Suidas tłumaczy stawianie Antimaka z Kolofonu nad Ho
mera i wszelkie obniżanie pisarzy sławnych na korzyść mniej
szych, osobistą zazdrością Hadrjana — Norwid tylko chęcią 
oryginalności. Spartian podaje, że cesarz wszystkich swoich 
ulubieńców potem nienawidził; Norwid mówi w związku z Anti- 
nousem, o możliwości odwrócenia się miłości w nienawiść. 
Antonius dalej, wedle Cassiusa, sam się ofiarował, a nie cesarz 
z niego złożył ofiarę. Norwid nie pomija żadnych szczegółów, 
wspomina także słynny pasztet tetrafarmakum, który Spartian 
pentafarmakum nazywa. Wreszcie popełnia błąd historyczny, 
umieszcza Hadrjana w Rzymie, a nie w Grecji w czasie wy
buchu powstania żydowskiego. Mogą mu za usprawiedliwienie 
służyć słowat Chateaubriand’a : „un lecteur moderne ne se re
présente guère un empereur romain autre part qu’à Rome“. 
(Les Martyrs — Préface).

Jedną z znamiennych cech usposobienia cesarza wyzy
skuje Norwid i zahacza nią o bohaterów poematu; zazdrość 
do talentów i waśnienie ich między sobą. Tutaj ofiarą jego jest

Pam iętn ik  lite rack i XXIV. 20
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para Arthemidor-Jazon. Przypomina to waśnie, które wywoły
wał sam cesarz między Favorinusem sofistą a Djonizem z Mi- 
letu, słabym tu tylko dźwięczące echem. Favorinus zresztą, 
podobny jest do Arthemidora, łączy gust greczyzny z wiedzą 
filozoficzną i on rzeczywiście miał taką popularność, jaką miał 
się cieszyć według Norwida Arthemidor z Koryntu. Pisarza ta
kiego bowiem nie zna ani Fabricius, ani Pauli, ani Teuffel, ani 
Christ. Życie jego, greckie pochodzenie, miłe obejście i dar 
ujmowania sobie ludzi, wreszcie wygnanie z Rzymu, przypo
minają list Pliniusza (III 11): „Est omnino Arthemidori nostri 
tam benigna natura, ut officio ainicorum in majus extolat“ 
i szereg dalszych szczegółów powyżej wymienionych. Obok tego 
dowiadujemy się, że Pliniusz płacił za niego długi, gdy był 
wygnany z Rzymu. — Wreszcie mamy Arthemidora Capito, który 
dedykował Hadrjanowi swe dzieło. Istniał też młodszy od niego, 
słynny geograf Arthemidor z Efezu i wreszcie najsławniejszy, 
autor Oneirocritica Arthemidor Daldianus. W dziele jego jest 
wzmianka o filozofie Aleksandrze, który przypadkiem marnie 
zginął przygnieciony drzewem na zgromadzeniu (IV). Tu ginie 
marnie filozof, syn Aleksandra. Asocjacja tej postaci z krzyżem 
w Oneirocritica, związek obu imion, ironja losu, mogły wpły
nąć tu nieco na ukształtowanie wypadków. Dalej kilkakrotne 
porównanie syna Aleksandra z drzewem w poemacie, mogłoby 
to potwierdzić.

Miękość i straceńie „serjo“ ; „forma dla formy“, oto spa
dek ateński do dziś jeszcze pokutujący. — Miękości owej 
wcieleniem jest Zofja, co pędzi życie pod bezwoli czarem, stra
ciła „serjo“ i nawet największe prawdy tylko „kolorowane przez 
opony czuć drobnych, tykać może“. Arthemidor, to solidarne 
formą zakrywanie próżni. „Forma dla formy“. Jedno w nim 
tylko głębokie i ujmujące — miłość ojczyzny. Przypomina to 
Arthemidora z Efezu, któremu rodacy złocony pomnik posta
wili za usługi dla ojczyzny. — Grecja, to coś całego, osobnego, 
to „nie jest parę świątyń, ani pieśni jej...“. Grecja, ojczyzna 
wygnańców... i dziwnie Polski i Grecji profile zdają się prze
nikać; ojczyzna utracona tem większa, idealna, cierpieć każe 
i pracować dzieciom w niewoli, karmionym skrytemi jadami. 
Ta asocjacja powstaje u Norwida podobnie jak u Słowackiego 
przez Byrona i współczesny filhelenizm, jak to wskazują no
tatki w samym Quidamie w związku z kultem Byron’a i wreszcie 
z nim owiany poemat Epimenides.

Inni znów wygnańcy chwytają chciwem uchem wieści
0 zwycięstwie nad ciemięzcami w dalekiej ojczyźnie, jak Jazon.
1 tu wchodzimy w drugi świat obok greckiego — w świat ży
dowski, a jednocześnie w świat, w którym Norwid obraca się 
swobodnie, nie krępując się zbytnio węzłami historji. Przed
stawia nam Jazona jako wtajemniczającego Bar-Kochbę w rolę 
mesjasza i oswobodziciela narodu. Otóż H. Graetz w Geschichte
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der Juden (7. II. 67 i t. d.) mówi o Bar-Kochbie, który wypły
nął nagle na czoło powstania: „O pochodzeniu i poprzednich 
losach tej częstokroć oczernianej postaci, nie pozostał nam ni 
najmniejszy ślad“l). Mógł więc tu poeta puścić sobie wodze 
fantazji. — Ale pomijając już drobne niedokładności, jak nazy
wanie go przed czasem me Bar-Kosibą, lecz Bar-Kochbą, 
nazwą nadaną mu później przez Akibę. „Kosiba jak gwiazda 
<kohab) powstał w Jakóbie“ ; przedstawia go dalej jako słabego 
fizycznie i trwożliwego, a potem w opowieści Gońca, niekon
sekwentnie wzrasta na bitnego i odważnego wodza. Tymcza
sem historycy wyraźnie zaznaczają jego siłę nie tylko duchową, 
ule i fizyczną. Jazon w XVI pieśni wysyła Bar - Koćhbę do Jero
zolimy, w XXII jest mowa, że Severus Julius wyrusza z Bre- 
tanji do Palestyny, w XXV dopiero Jazon otrzymuje pierwszą 
wieść od „posłannika“ : „odgadłeś gwiazdę i jej syna — krew 
już płynęła — ta jest ma nowina“.

W rzeczywistości powstanie wybuchło w r. 1312) i do
piero po klęsce ostatecznej Tinniusa Rufusa w r. 133, Hadrjan 
wysłał liczne legjony z Publiusem Marcellusem i Loliusem Urbi- 
cusem na czele i z pewnością nie myślał wtedy, że trzeba bę
dzie Severusa Juliusa z Brytanji sprowadzać, a w każdym razie, 
dopiero po klęsce obu wodzów, a więc gdzieś w r. 139, wieści 
o tem mogły krążyć po Rzymie Czyli Jazon otrzymał wieść 
pierwszą o zwycięstwie w Judei prawie w 2 lata po wybuchu 
powstania, no. i przy schyłku jego powodzenia. — Dalej ustęp 
XXIV mówi, iż „rozruch w prowincji dalekiej, mało ważony 
nawet przez cesarza“. — Otóż dla stłumienia tego rozruchu, 
już w r. 134 ściąga Hadrjan legjony z Fenicji, Arabji, Moessji, 
Maurytanji, a wodza Loliusa Urbicusa z dolnej Germanji, po
wstańców liczbę podaje Dio Cassius na 580.000. Graetz pisze 
u  tem powstaniu : „Zdawało się, że państwo rzymskie zbliżało 
się do odebrania wielkiego ciosu i z trudem razem trzymane 
członki rozluźnić się miały“ 3).

Jazon ciągłem wspominaniem dziejów Makkabeuszów, mi- 
mowoli na pamięć przywodzi nam historyka judeo-heleńskiego

‘) „Von der Abstammung und dem früheren Leben dieser vielfach 
geschm ähten Persönlichkeit ist auch nicht eine dunkle Spur bekannt“.

*) Rok ten pozwala nam oznaczyć przypuszczalną datę rozpoczęcia się 
akcji poematu. Bar-Kochba przynajmniej na kilka miesięcy przed wyjazdem 
do Palestyny, musiał poznać Quidama, czyli na wiosnę, jak wnioskujemy 
ze wzmianki o kwitnięciu lilji i ostrym, rannym chłodzie, roku 131 po Chr. 
A już od pobytu Quidama w Rzymie „minął rok cały dni i godzin tokiem“ — 
czyli Quidam przybył do Rzymu n a  w i o s n ę  r o k u  130. — Poemat zaś koń
czy się 28 k w i e t n i a  r. 133 l u b  134. Dlaczego w tym roku, uzasadnię po
niżej, a datę 28 kwietnia narzuca nam wzmianka, że Lucius jedzie na wyścigi 
Flory, a jak wiadomo uroczystości Flory zaczynały się 28 kwietnia.

’) „Es schien als ob das römische Reich in Bewegung wäre einen ge
waltigen Stoss erleiden, und die mühsam zusammen gehaltene Glieder des 
Riesenleibes sich lockern solten“.

20
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wojen Makkabeuszów, Jazona z Cyreny, o którego żywocie 
nic bliższego nie wiemy. Oprócz tego Jazona, historja zna dwóch 
wybitniejszych żydów Jazonów, i wspomina ich Joseph Flavius 
w znanych Norwidowi Antiquitates Judaicae, Jazona brata Oziasza, 
który przyczynił się do wzrostu wpływów hełeńskich wśród 
żydów i syna Eleazara, posła Judy Makkabeusza do Rzymian. 
Na pomysł łączenia Jazona z przeczuciem chrześcijaństwa 
z jednej strony, a z epoką Hadrjana i powstaniem żydowskiem 
z drugiej, mogła złożyć się notatka o zaginionym utworze Ari- 
stona z Pella „Iaoovog m i  Пат ау.оЪ  a v n h r / la “, której domnie
many urywek przytacza Euzebius, opowiadając o zdobyciu mia
sta Bethar przez Rzymian, czyli końcu powstania Bar-Kochby. 
Jednak z listu jakiegoś Celsusa wynika, że Jazon jest w tym 
utworze Hebreo- chrześcijaninem i obrońcą wiary przeciw ży
dowi Papiskowi. Postać jednak Jazona, jak widzieliśmy, potrój
nym węzłem podobieństwa związana jest z owym Hebreo-Christja- 
ninem, a list Celsusa mógł Norwid albo nie znać, albo poprostu 
zignorować.

Jazon, to jeden z myślicieli, od których Quidam starał się 
zaczerpnąć mądrości. Wiedza jednak zdobywana od mędrców, 
nie napełnia pustki w jego duszy, tylko wsącza zwątpienie. 
Poczucie niedostateczności tej wiedzy i refleksje smutne na 
temat epoki, popychają współświadomie nie tylko myśl, lecz 
i całą istotę ku prawdom innym. — Oto sąd niesprawiedliwy 
nad Gwidem budzi falę poczuć prawd nieznanych, oto cisza 
przedwieczorna szepce mu swym nastrojem, że jest Bóg spra
wiedliwy i wyrozumiały „co trzciny złamanej mimo idąc, nie 
dołamie“. Walka o owe prawdy beznadziejna z jednej strony, 
a z drugiej tragedja życia doczesnego: brak oparcia w sercu 
ludzkiem, w sercu kobiety, co go pojąć ani zrozumieć nie mogła. 
Nic dziwnego przeto, że wyrywają się z ust jego akcenty roz
paczy — echem romantycznych kochanków brzmiące, ale to już 
końcowe stadjum uczuć miłosnych. Z początku miłość nosi 
krańcowo-odmienny charakter — jest to typowy „marivaudage“, 
tak zgodny zresztą z skrupulatną a subtelną naturą Norwida. 
Przedstawia on przedwstępne stadja wyznania miłosnego, ople
cione w tkaninę słów misternych. Powód opóźnienia wyzna
nia jest głębszy wszakże, niż to bywa u Marivaux, tkwi na 
dnie serca bohatera.

Norwid łączy w poezji pajęczą tkaninę słów precieux’a 
z subtelnością filozofa czy teologa i hyperanalizą psycholo
giczną. Jak u Proust’a ') kojarzą się w jego umyśle rzeczy na pozór 
nic wspólnego ze sobą niemające: „Dodałem takie medaljony mę
żów wielkich, ale podług znajomych i przyjaciół, August Ciesz
kowski jako Sokrates, kto inny jak Safo“, do której przyrów
nuje Zofję, postać powstałą, jak wykazuje Przesmycki, pod wpły-

*) Du côté de chez Swann  (w. II, p. 12).
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wem wieści o talencie improwizatorskim Deotymy. Dalszego 
materjału na budowę postaci tej dostarczają wspomnienia pani 
Kalergis z jej „impassibilité“. Element autobiograficzny dopeł
nia Norwid fikcyjnym, którego zarodki tkwią w dramacie Wanda. 
Obraz kobiety wysoko wzniesionej ponad otoczenie, to może 
przetworzenie artystyczne stosunku do pani Kalergis, zwiększo
nego do ogromu całej masy ludzkiej, ale ów smutek, ów czar 
bezwoli tak jaskrawy u Zofji, to jedna z cech owego „mal du 
siècle“ Musset’a.

Całość jej osoby chwyta poeta w jedno porównanie nie
zmiernie plastyczne, zwięzłe i piękne: „Zofia podobna jest do 
opalu, co zda się mieścić wszystkie tęcze płynu, lecz nie roz
lewa ich w skąpstwie czy żalu, — żalu, bo opal łzawym błyska 
ttiętem, skąpstwa, bo blask swój wycedza ze wstrętem“. Zofji 
portrety zdają się swym czarem i bogactwem wyłaniać z pod 
pędzla jakiegoś Gustawa Moreau, owiane kadzidłem lirycznych 
poety wylewów. Zofja, zdobna tyloma reminiscencjami „Antyku“, 
staje się wcieleniem niepojętego odległego piękna Hellady {Mar
m ur Biali]), dlatego może coś obcego mająca w sobie. — Nie
wiadomo, co tu piękniejsze, czy portrety malarskie, czy cha
rakterystyki luźne, coś z wdzięku Caractères et portraits ks. 
de Ligne mające, czy głębokie maksymy, czy wreszcie subtelna 
analiza psychologiczna. Zofja, to jeden z etapów rozwoju owego 
naczelnego typu kobiecego Norwida, który ostateczny swój wy
raz znajduje w drugiej redakcji Kleopatry, pisanej tuż przed 
śmiercią (Chimera VIII). — Na brak jakiegoś wykończonego 
typu kobiety w literaturze polskiej, skarżył się poeta przed 
rozpoczęciem i w trakcie pisania Quidama (listy do Trembickiej), 
wykazując niedostateczność charakterystyki „Marji“ Malczew
skiego, oraz „Aldony“ Mickiewicza, wieży śpiewającej i „Ma
ryli“ mgły o nieokreślonej płci. Stąd to starania o bogactwo 
w charakterystyce Zofji. Przez dodanie jej pendent w postaci 
aktorki Elektry, stwarza syntezę kobiecości w najszerszej skali 
tego pojęcia, od niskiej zmysłowości aż do polotów mistycznych 
improwizacji Zofji.

Elektra aktorka, to jedna z trzech postaci Rzymian, bio
rących udział w akcji; analogicznie mamy w poemacie trójkę 
Greków, a wreszcie trójkę Żydów. Druga postać rzymska, to 
Lucius Pomponius, podobny do owego młodzieńca, o którym 
Gellius za Herodesem w Noctes atticae (I. 2) opowiada, że dla 
niego wszyscy są głupi, a sam znalazł : „habitum statumque vi
tae beatae quem se esse adeptum putabat“. Pochodzi on z rodu 
plebejskiego Pomponiusów, który miał od Pompo jednego z sy
nów Numy Pompiliusa pochodzić i był bardzo rozrosły, bo

*) Elektry imię, występującej zawsze w pełnym blasku dnia, może do
starczyła pra-helleńska bogini światła. Zato niewątpliw ie jest tu reminiscencja 
córki Okeanosa E. : „Tu jak syrena, z fali gdy w ybłyśnie“.
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autor w Real-Encyklopädie zdołał aż 51 członków jego wymie
nić. Norwid wylicza kilku domniemanych przodków Luciusa. 
Jeden jadł u Domicjana. Sławny był podówczas Pomponius 
Rufus. O innym mówi „za Trajana“ z Pliniusem młodszym, 
„jeden gdzieś chodził w Egipcie“ — trudno zgadnąć o czem tu  
mówi Norwid, ani bowiem Plinius młodszy, ani też starszy, 
mimo teorji późniejszej Momsena, w Egipcie urzędu nie piasto
wał. Czy to więc jest jedynie utożsamienie z PompejusemPlantą, 
namiestnikiem Egiptu, któremu Trajan list na ręce Pliniusa 
w sprawie obywatelstwa przesyła, czy też fantazja na temat 
dalszego życia Pliniusa, o którym od r. 113 nic nie wiemy, 
trudno na razie rozstrzygnąć. — Wreszcie wspomina jednego, 
co się wsławił na Panońskim szlaku.— Tacyt zna dwóch Pom- 
ponjuszów, którzy walczyli w Moessji, Pomponiusa Labeo 
i Pomponiusa Flaccusa, co rządził w Moessji2).

Florus, towarzysz Lucjusza, choć ma nazwisko noszone 
przez tylu sławnych mężów, jest bardzo ograniczony, zawdzięcza 
zapewne to nazwisko wierszykowi Hadrjana na poetę, P. An- 
neusza Florusa : „ego nolo Florus esse | j  ambulare per tabernas !; 
latitare per popinos j| culices pati rotundos“.

Postacie Rzymian, najbardziej przyziemne, służą Norwidowi 
jako pole do popisu efektami teatralnymi. Lucius i Elektra mają 
pozę teatralną we krwi. Z lubością więc kreśli sceny między 
niemi, nie pomijając scen zazdrości, podkreśla na końcu, że 
scenę na prawdę teatralną miał na myśli. — W scenie między 
Luciusem, a Elektrą, popisał się poeta zręcznością w prowa
dzeniu, ale przedewszystkiem w przedstawieniu djalogu. Sło
wom, zgrabnie dobranym, towarzyszą świetnie uchwycone gesty* 
Autor jednak porwał się na rzecz trudniejszą, inscenizuje jakby 
monolog Zofji, w scenie z rękopisem. Od opisu ruchów ca
łego ciała, przechodzi zręcznie do opisu mimiki twarzy, przed
stawia trzy kolejno jej zmiany, w słowach krótkich, a wyra
zistych.

...„Zaiste! piękne, straszne bywa,
Odkąd się człowiek pocznie za nie wstydzić..
Tak bo bezładnie na twarzy jej grało 
Uczucie błędne i znużone ciało“.

Gdzieindziej znów ożywia scenę nieco przytłoczoną filo
zoficznymi dyskursami, wprowadzając kolejno nowe osoby, 
nadające niespodziewany kierunek dalszym myślom czy nastro
jom, których wartki strumień dochodzi do punktu kulminacyj
nego w improwizacji Zofji. Scena kończy się nieporównaną grą 
mimiczną, gdy dwakroć Arthemidor przybiera pozę by mówić; 
słuchacze zaciekawieni zwracają się ku niemu i dwakroć prze
rywa mu niespodzianie goniec.

’) Pod dowództwem Sabinjusa (Ann. 4, 47). 
!) (Ann. 2, 66).
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Sił swych próbuje poeta również w scenach zbiorowych, 
jak Szekspir w Juljuszu Cezarze w scenach tłumaczonych przez 
Norwida. Zestawiając scenę 1-szą aktu pierwszego i scenę 2-gą 
aktu III, mówi tłumacz, że „Szekspir poczyna od najniższego 
punktu polityki Rzymskiego Narodu, o tyle w scenie drugiej 
aktu III — maluje on forum, — te dwa epizody przy sobie po
łożone, dają obraz w najwyższym i najniższym djalogowaniu“. 
Znać tu dążenie do kontrastu, po zestawieniu z powyżej wy
mienionymi scenami Juljusza Cezara. Szewców Szekspira za
stąpili handlarze fig i gladiator, pojęci, rzecz jasna, więcej 
w duchu historji niż owi szewcv. W scenie drugiej widać dą
żenie by przeciwstawić na całej linji ducha chrześcijańskiego 
politycznemu, rzymskiemu, np. zestawienie męczeństwa i wojny. 
Zakończenie sceny, apologja chrześcijaństwa przez Gwida, jako 
wykwit wymowy chrześcijańskiej przeciwstawia się apologji 
Cezara w mowie Marka Antoniusza. Z drugiej strony można 
przypuścić, że wystąpienie przeciw duchowi ogółu, przeciw 
gestom udanym,, jako źródłom fałszu, jest krytyką postępowa
nia Antoniusza.

Precyzji w oddaniu gestu i słowa, odpowiada dokładność 
w opisie miejsca akcji. Dominującym w opisach elementem 
jest malarskość, a specjalnością Norwida efekty świetlne.

Niektóre obrazy kreśli jedynie za pomocą światłocienia 
jak Carrière, również światło samo dla siebie ma dlań specjalny 
czar, lubuje się w subtelnych grach promieni 'świetlnych, tra
dycyjna rzymska fontanna, nie małą gra w tem rolę. Światłem 
otacza głowę Zofji: „czoło jej wdzięk promienił jak pół miesiąc 
Diany“, — to znów w okół niej: „iskry natchnienia wstawały, 
twarz oświecały i nad czołem drżały“. „We wszystkich języ
kach światło i wiedza jedno ma wyrażenie“, mówi w liście 
z maja 1854, którego doniosłość w genezie Quidama powyżej 
zaakcentowałem, nieco dalej w liście znajduje się mistyczna 
teorja refleksów: o bogaceniu się światła w nowe cechy ia n a - 
logja z światłem wnętrznem. Sam Norwid powołuje się tu na 
teorję analogiczną Św. Tomasza. Zarodki jej jednak tkwiły 
dawno w Norwidzie, jak to wynika z komentarza do wierszy 
37—42, I pieśni Raju, tłumaczonych jako motto wiersza: To 
rzecz ludzka, pisanego w r. 1844. Nawiasem tu dodamy, że ko
mentarz ten rzucić by mógł bardzo ciekawe światło na wpływ 
filozofji franciszkańskiej w osobie św. Bonawentury na Dan
tego. 9

Norwid w przeciwstawieniu do Słowackiego, przedewszyst- 
kiem jest malarzem, a potem poetą. Słowacki suggeruje na
tychmiast czytelnikowi pewien obraz, ale wykonanie jego, 
wymagałoby w większości wypadków, dużej pracy twórczej

') Ks. Michalski. Myśl franciszkańska i jej wpływ na Dantego. Prze
g ląd  W spółczesny. 1927. T. XX.
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malarza. U Norwida mnóstwo szczegółów obrazu ściśle zazna
czone, ale momentalnej sugestji często niema. Czasem potrafi 
poeta efektownie zlać te oba sposoby, jak np. w scenie w jat
kach, całej trzymanej w zielonych i krwi sto-czerwonych kolo
rach. Poeta, u którego rzeczywistość w niezwykłej jest cenie, 
dlatego „w daguerotyp swe pióro zmienia, aby wierności nie 
uchybić“. Domy np. opisane w Quidamie, możnaby znaleźć 
pomiędzy tysiącem innych, mają prawdę rzeczy widzianych 
nietylko, ale najdokładniejszy szczegół za szczegółem odtworzo
nych. Inaczej to bywa w wielu powieściach o starożytności, 
gdzie domy te oddane według pewnych szablonów, podobne są 
do siebie, jak dwie krople wody; można to z małem zastrze
żeniem powiedzieć o Quo vadis. Tu kryje się jedna z tajemnic 
niezwykłej wartości Quidama. Ogół pisarzy wt przedstawieniu 
starożytności posługiwał się pewnymi uświęconymi typami, da
jąc im lekkie zabarwienie indywidualne. Norwid świadomie 
zrywa z tym konwencjonalizmem. Potrafił ułamek życia staro
żytnego przenieść w poemat tak, że zachował puls i świeżość 
codziennego życia.

Norwid, miłośnik kompozycji i syntezy, dochodzi na dro
dze malarstwa w słowie, niemal do wyników sztuki najnowszej, 
zda się, że widzi osoby w swoistych, odrębnych rzeczywisto- 
ściach. Jazon — pergamin — świeca, Zofja i Quidam, a opalu 
ziarno.

Zofia z Knidos pośród tej drużyny 
Mądrej, podobną była do opalu,
Co zda się m ieścić wszystkie tęczy płyny —
Lecz n ie rozlewa ich z skąpstwa czy żalu?
Żalu — bo opal z łzawym błyska mętem ;
Skąpstwa — bo blask swój wycedza ze wstrętem.

(Wyd. Przesmyckiego, str. 534).
I łza człowiecza wędrowała zdała 
Tu, by samotniej niż w zaciszy marła,
Twardniejąc zwolna jak ziarno-opala.

(Wyd. Przesmyckiego, str. 545).

Do wyżej wzmiankowanego umiłowania w precyzji w szcze- 
gółowem oddaniu zdarzeń, przyczyniło się wielce u Norwida 
doszukiwanie się głębszego w nich alegorycznego znaczenia, 
zgodnie zresztą z ulubionym sposobem ujmowania ich przez 
pisarzy katolickich. Byle więc jaki wypadek, wzmianka w listach 
M. Trembickiej o człowieku, którego ocaliła sztuczna ręka, bu
dzą refleksje nad sprawami świata tego, a ich ogniskiem po
zostaje dany szczegół. Odwrotne znów mamy postępowanie 
w ilustracji pewnych myśli, jednym szczegółem z potocznego 
życia jak np. w liście z września 1856, gdzie ilustruje „ironję 
rzeczy ludzkich“ przez : „zrzucenie przypadkowe elegancko ubra
nemu obywatelowi, idącemu na jakąś wizytę, kapelusza, trumną 
niesioną przez jakiegoś tam człowieka“. Obraz ten ponieważ 
chronologicznie, albo jest współczesny, albo nieco wyprzedza osta
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teczne ukończenie Quidama, z wielkiem prawdopodobieństwem 
mógł służyć jako podkład do końcowego obrazu poematu, w któ
rym Lucius wyjeżdża konno z miasta, spiesząc się na wyścigi 
Flory i widzi stos z zwłokami Zofji i pogrzeb Jazona; obok ale
gorycznego znaczenia szczegółów, poznaje Norwid na tyle lat 
przed Proust’em, że właśnie te najbłahsze szczegóły mogą od
kryć nieraz większe głębie duszy ludzkiej, niż zagłębianie się 
w całokształcie postępów i przeżyć duchowych jednostki lub 
zbiorowiska. Oto nagłe spotkanie, niezrozumienie jednego wy
razu, staje się „czemś“, co wstrząsa potężnie dusze uczestni
ków. Poeta wnika i jednocześnie tłumaczy głębię psycholo
giczną tego faktu, dając zarazem większą iluzję jego rzeczy
wistości; czyni to przez proste wyliczanie, które jest jednocześnie 
syntezą poglądów przeciętnego Rzymianina o chrześcijanach.

Norwid posiada wielką zdolność do abstrahowania, to też 
dochodzi w tej dziedzinie do wielkiego wirtuozostwa. Zbiór tych 
abstrakcyjnych myśli łączy silnie jedną falą uczuć lub nastroju, 
częściej zaś dąży poeta do pewnej konstrukcji plastycznej i tu 
możemy wyodrębnić bardzo ciekawe stadja, najlepiej ilustru
jące owo łamanie się z formą.

Jednocześnie jednak trzeba podkreślić niezwykłe zasługi 
Norwida na polu poezji, właśnie przez to, że pierwszy odważa 
się treść w poezji naszej niewyrażoną, w słowa wiersza prze
lać. Choć to nie zawsze mu się udaje, jednak wzbogaca na 
ogół giętkość form języka, a z drugiej strony otwiera już uto
rowaną ścieżkę dla swych następców, którzy oszczędzą sobie 
najtrudniejszych początkowych wysiłków. Wspomnę tu Wyspiań
skiego.

Łamanie z formą unaocznia nam samo porównanie auto
grafu z pierwodrukiem w wydaniu Przesmyckiego, gdzie kilka 
trudnych do oddania miejsc w wierszu na razie w autografie 
streszcza Norwid prozą. Pierwsze jakby stadjum uplastycznie
nia w wizji, abstrakcyjnej treści, przedstawiają następujące 
słowa :

Tak zaś bolesnem poczuwając drgnieniem,
Nie byłbyś zdolnym rzec jasnemi słowy 
Lecz byłbyś zdolnym dotykać sumieniem.
Są bowiem drogi dwie wyrozumienia 
Przez wiedzę jasną lub skryte cierpienia:
Drugą na Zofji twarz rzucając światło 
Zmieniają, pierwszą to jest wiedzę na tło.

Norwid więc rzuca jedną drogą wyrozumienia światło na 
drugą, skrytemi cierpieniami na jasną wiedzę, czyli kompletny 
chaos, dzięki wahaniu między dwoma przeciwnemi obrazami. 
Widać tu brak stałej, że tak powiem podstawy wizji, punktu 
oparcia; gdy ten punkt znajdzie, Norwid z wizji najbardziej 
złożonych, wychodzi obronną ręką, np. w pieśni XIII, gdzie 
samotny syn Aleksandra kroczy w chłodzie przedrannej go-
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dżiny. Asocjują się tutaj wizje, związane z malarskiemi efektami 
przedświtu, z drugiej strony samopoczucie rzeźkości z nerwo
wym niepokojem, jaki przynosi nam ta chwila. Z tym obrazem 
łączy poeta obraz równoległy, który jest jakby streszczeniem, 
a potem koroną całości, — po niepokojach i lękach przedświtu 
następuje ukojenie. Obraz ten drugi, choć wchodzi w inny 
zakres porównań chrześcijańsko-alegorycznych przez umiejętne 
rozłożenie dynamizmu wizji, który stopniowo maleje, wreszcie 
przez związek czysto dźwiękowy, uzyskuje z całością wizji 
pożądaną jednolitość.

Spotkaliśmy się więc z pięknie rozwiązaną konstrukcją 
poetycką. Metoda konstrukcji paralelnych obrazów tu użyta, 
to jedna z cech naczelnych artyzmu Norwida, np. gdzieindziej 
znów słowa „serca“ i „łzy“, symbole więc uczucia wiążą się 
ze słowami „bruk“ i „opal“, obrazami martwoty i obojętności 
i poeta koronuje całość ironiczną „pointą“, gdzie łza samotna, 
co stwardniała w opal, przypięta będzie do ciżem, lub psu na 
obrożę. Poeta więc przechodzi udatnie a niespodziewanie do 
realjów z życia rzymskiego. Ujawnia się tak jeden z środków 
używanych przez poetę, by unikając suchego opisu, dać jednak 
z naukową dokładnością obraz przeszłości.

Niektóre słowa nabierały w ciągu twórczości Norwida sym
boliczne znaczenie; tak było ze słowami: „ruiny“ J), ^gwiazdy“, 
te ostatnie dają tu przedziwną wizję konstelacji dziejowych. 
Inne znów słowa, specjalnie w tym utworze, są używane sym
bolicznie; jest niem, już wzmiankowane w związku z symboliką 
katolicką, słowo: „róża“, obok tego naczelne miejsce dzierży 
wyraz „strugi“.

Niezrozumiały kontrast Zofji z lirą i bez liry jest pierwszą 
oznaką czegoś irracjonalnego w poemacie. Pierwiastka tego 
pełen jest Jazon, lecz nie stąd płynie jego dwoistość, zresztą 
czysto zewnętrzna. Są to jedynie dwa światła, rzucone na tę 
samą osobę: wśród żydów patrjota fanatyk i ojciec duchowy 
powstania, Jazon, dla szerokich mas Rzymu, to tajemniczy 
mędrzec, oddający z pieczołowitością co cesarskie — cesarzowi. 
Próżno jednak jedną stronę jego istoty przeniknąć chciano, 
okrytą cieniem tajemnic Wschodu. I Jazon podobny był do 
posągów z miast zdobytych, których braki napróżno nieraz 
fantazja uzupełnia. Wyzyskuje cechę tę artystycznie Norwid, 
otaczając Jazona kręgiem zagadkowych obrazów i nastrojów.

Jazon, to jeden z mędrców, co w' pocie czoła zdobywa 
wiedzę, ale ta wiedza nie jest tak trwała, jak owa zdobyta

’) Analogja z Mussetem : Lettre à Lam artine:
„Hélas! ces longs regrets des amours mensogères, 
Ces ruines du tem ps qu’on trouve à. chaque pas“, 

i dalej: „Sur ses propres débris l’homme puisse marcher?“ 
„Son misérable coeur est fait de telle sorte,
Qu’il faut incessamment qu’une ruine en sorte“.
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przez „Lud“, co powolniej, ale pewniej prawdy dosięga... Jest 
to strumień, co płynie po zieleni sumień“, czasem nieświado
mie ujawnia się, jak w scenie sądu. — Poeta wierzy w ewolucje 
procesu prawdy u „Ludu“, źródła prawdy zdobytej uczuciem.

Ujęcie przeto przypowieści Quidam pod kątem prawdy 
wiecznej, to pierwsza podstawa jedności poematu. Druga, to 
oryginalna kompozycja. Brak jednolitości akcji, zastąpił, poeta 
inną „architekturą rozsądku poezji“.

Rolę niepoślednią wyznacza w poemacie Norwid tajemni
czości. Rozwiązuje psychologicznie problem działania zagadki 
na człowieka, gdy sfinksowym głosem go zapyta i wywołuje 
całe sploty myśli i czuć niedopohamowania. Poeta eksploatuje 
również praktycznie ów motyw zagadki, niedopowiedzenia ta
jemniczego, nawet zwykłego nieporozumienia, podniecając za
razem myśl czytelnika i tak już intenzywnie pracującą, bo 
pomijając inne subtelności poematu, sama djalektyka i zwroty 
retoryczne bohaterów nie małego wymagają skupienia. Z praw
dziwym starożytnych zapałem, oddaje się tej sztuce Norwid. 
Czyto będzie zręczna gra słowa „Zofja“, czy szereg wyszuka
nych zwrotów, czy wreszcie subtelny wywód Arthemidora 
„o braniu i dobieraniu wzorów“, połączony ze zręczną naganą Lu- 
ciusa. Oto jeszcze jeden z przyczynków do oceny wnikania poety 
w przeszłość. — Otóż analogiczna scena jest „in potentia“ w opo
wiadaniu Aulusa Geliusa, którego z wszelkiem prawdopodo
bieństwem Norwid nie znał. (Tak różne ideały mędrców od 
Arthemidora, brak wpływu etymologji Gelliusa, które w ogóle 
tak interesowały Norwida). Otóż w XXX Noctes atticae stoi 
„Quod turpius est frigide laudari quam acerbus vituperari“ . 
Pod tym nagłówkiem przytoczone są słowa Favorinusa, wyno
szące właśnie ten rodzaj nagany.

Nie uniknione jednak były reminescencje współczesności 
wieku XIX u poety, np. salon Zofji mimo dekoracji staro
żytnych, w bliskiem stoi pokrewieństwie z owym ulubionym 
salonem od czasów Prometidiona, miejscem djalogów Norwida. 
Obok tego, narzekania Lucipsa na trudy, które śmierć jego 
przedwczesną sprowadzą (mimo pytania Lukreciusza: „Quare 
mors praematura vagatur ?“) mają koloryt romantyczny. A nawet 
obrazy, jakby się zdawało nawskróś antyczne, tkwią raczej 
w kręgu wizji romantycznych, np. wiersz:

„I patrząc gdzie się widnokrąg zasklepia 
Myślił, że człowiek skoro tam dobieży 
Rękoma swemi niebios się uczepia.
W ysysa nektar i jak Bacchus leży“.

zestawmy z analogicznym u Musset’a, dedykacji do La coupe 
et les lèvres

„L’art qui sous ce grand homme avait quitté la terre 
Pour se suspendre au ciel, comme le nourrisson 
Se suspend et s’attache aux lèvres de sa mère“.
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Wpływem również epoki, można usprawiedliwić omyłkę 
tą, że Lucius występuje z laską, którą Norwid nazywa pedum. 
Otóż H. Bliimer mówi w Die römische Prwatalterthümer: 
„Mężczyźni lasek, które u Greków były w zwyczaju, nie uży
wali“ ')· Z innych niedokładności zaznaczę tylko niewłaściwe 
używanie słowa „koturn“ jako obuwie codzienne, a „wigilja“ 
zamiast „hora“, „pedum“ zaś oznaczało kij pasterski.

Pomimo tych usterek, bogactwem materjału, różnorodno
ścią strun artyzmu, Quidam niepośledne miejsce ma zapewnione 
w naszej literaturze, a będąc jednocześnie skrystalizowaniem 
i skupieniem myśli Norwida lat szeregu, może być dla wielu 
owym pomostem, co prowadzi w nieznane, a urocze kraje 
artyzmu wieszcza.

') „Bei den Männern sind Stöcke, die bei den Griechen üblich waren, 
nicht gebräuchlich gew esen“.


