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Varia litteraria
Rok Norwidowski
Rok 2001 og∏oszono Rokiem Norwidowskim, bowiem
w lutym br. przypada 150. rocznica pierwszego wydania
Promethidiona, a we wrzeÊniu – 180. rocznica urodzin jego autora. Uroczyste obchody zainaugurowa∏a znakomita
wystawa autografów, rysunków i grafik Cypriana Kamila
Norwida, zorganizowana przez Bibliotek´ Narodowà.
Zbiory pochodzà przede wszystkim z archiwum Zenona
Przesmyckiego (Miriama) oraz z darów wybitnych kolekcjonerów, g∏ównie – Juliusza Wiktora Gomulickiego. Obchody Roku Norwidowskiego zakoƒczy we wrzeÊniu trzydniowe sympozjum naukowe.
Przypominamy czytelnikom Nowotworów Cypriana
Kamila Norwida, reprodukujàc dwa jego utwory z bibliofilskiego wydania: Cyprian Kamil Norwid SzeÊç wierszy
(DoÊwiadczalna Oficyna Graficzna Pracowni Sztuk Plastycznych, Warszawa 1983) w opracowaniu graficznym
Leona Urbaƒskiego i Jacka T. Walczaka, z grafikami Ireny Snarskiej i Waldemara Andrzejewskiego. Wybór
tekstów nie jest przypadkowy. S∏owo wst´pne do tego wydania, zatytu∏owane „Spotkanie z Norwidem”, napisa∏
znakomity filolog i krytyk, nie˝yjàcy ju˝, Stefan Treugutt.
Fragmenty tego tekstu drukujemy poni˝ej.
et

Spotkanie z Norwidem
Wedle powszechnego mniemania Norwid jest poetà trudnym. I tak jest rzeczywiÊcie. Wiersze Norwida nie przypominajà wartkiego nurtu, gdzie s∏owa, zgrabnie dobrane
i dobrze dopasowane do siebie, zgodnà falà p∏ynà ku czytelnikowi, zniewalajà i zachwycajà wyobraêni´, mistrzowska zaÊ swoboda artysty, jego panowanie – zda si´ nieograniczone – nad j´zykiem, jego lekkoÊç, to jakby narkotyczne upojenie, magia, trans i czarodziejstwo. Tak na
ka˝dego, kto ma s∏uch literacki i poczucie rytmu, dzia∏aç
b´dà brawurowe strofy S∏owackiego z poematu o Beniowskim, albo eksplodujàcy liryzm wst´pu do Tuwimowskich
Kwiatów polskich. Nie, nie nale˝y lekcewa˝yç poezji o toku p∏ynnym, pod jej wezwaniem powstawa∏y dzie∏a Êwietne, tak samo jak masa banalnego, ∏atwego, Êpiewnego
poetyzowania. Wiersze Norwida sà inne.
Nie p∏ynà same do ucha i nie uk∏adajà si´ g∏adko
w naszej wyobraêni. Bywajà szorstkie i chropawe, przymuszajà do skupienia uwagi, nie majà cech gazu rozweselajàcego. W programowym wierszu Ogólniki zapisa∏ Norwid
we w∏aÊciwy sobie sposób, aforystycznie, lapidarnie, twardo, co uwa˝a za naczelne zadanie sztuki literackiej: ˝e

nad wszystkie uroki, pi´knoÊci poezji i wymowy artysta
ma wiedzieç o wiecznie wysokim celu, ˝e ma «Odpowiednie daç rzeczy s∏owo!». Zwa˝my na kryteria wartoÊci tej
przez Norwida postulowanej poezji. S∏owo ma odpowiadaç rzeczy. Poezja nie stwarza dowolnie czegoÊ, co nie
istnieje, czegoÊ fantastycznego, ale odpowiada Êwiatu.
Osàdza, objaÊnia, przenika spo∏ecznà i duchowà realnoÊç,
s∏owo poety odpowiada rzeczy ludzkiej, a nasz ludzki
Êwiat bywa i szorstki i chropawy, i zawsze jest zagadkà,
trudnoÊcià do rozwiàzania. To zadanie do wype∏nienia.
Taki jest cel ˝ycia, takie samo zadanie poezji.
Poezja, jak jà Norwid rozumia∏, jak jà – bez oddêwi´ku u wspó∏czesnych – sam tworzy∏, domaga si´ szacunku. Uwa˝nego szacunku. I dla autora s∏ów, i dla tych, do
których sà one kierowane. To szacunek dla cz∏owieka i jego wysi∏ku, jego pracy. ˚e sztuka jest pracà, trudnà pracà,
o tym Norwid, nie tylko literat, ale i plastyk, od malarstwa
po grafik´ i rzeêb´ uprawiajàcy wszystkie jej rodzaje, wiedzia∏ najdoskonalej, równajàc w wysokim przeznaczeniu
cz∏owieka tworzàcego trud myÊli i r´ki, godnoÊç naszego
bytowania na ziemi upatrujàc w∏aÊnie w pracy i jej owocach. Spotkanie z Norwidem jest te˝ zawsze jakimÊ podj´ciem wezwania – i wyzwania – wymaga skupienia i sumiennoÊci, te˝ z kolei jest pracà zrozumienia, porozumienia, zgodà na jego, Norwida, poglàd na nasze
powo∏anie, na poglàd o wiecznym, religijnym charakterze
obowiàzków cz∏owieka, albo jest brakiem zgody i próbà
sformu∏owania w∏asnej opinii. Je˝eli to jednak spotkanie
serio, to bez egzaminu postaw si´ nie obejdzie. A jak˝e
czytaç Norwida lekko, nie nazbyt serio, dla samej rozrywki... Ten poeta zdecydowanie nie nadaje si´ do przeglàdania, kartkowania po wierzchu, do zabawy w s∏owa. Nie
umia∏ pisaç sposobnych do tego wierszy. Nudzi∏ i rozdra˝nia∏ nielicznych czytelników za ˝ycia, odnaleziony
i odkryty dla potomnych, sprawia do teraz – ogromniejàcej liczbie poznajàcych go – wcale nie ma∏à trudnoÊç,
przymusza do wysi∏ku nie tylko umys∏owego, ale i szczególnego wysi∏ku sumienia, albo wciàga we w∏asne rejony
pytaƒ i odpowiedzi, albo zniech´ca nagromadzeniem patosu, ironii, g´stoÊcià s∏ów znaczàcych [bo Norwid jest
poetà zag´szczonych znaczeƒ, ma∏o daje oddechu, czyta
si´ go wolno i po wiele razy], nagradza nag∏ymi odkryciami lub denerwuje.
Wiersz Fatum. Pierwsza strofa zdaje si´ nie sprawiaç
k∏opotu. Nieszcz´Êcie, jak zwierz dziki, staje przed cz∏owiekiem, grozi, czeka – na za∏amanie, na strach. Wystarczy, by czytelnik zgodzi∏ si´, ˝e idzie o uogólnienie, o wy-
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padek ka˝dego mo˝liwego nieszcz´Êcia losowego, takiego
wi´c, które na nas spada niezale˝nie od tego, jak byÊmy
si´ chcieli zabezpieczaç, ˝e idzie, jednym s∏owem, o ka˝dego z nas. Jest wi´c nieszcz´Êcie i cz∏owiek. Pojedynek mi´dzy tà grozà, a nami. Ju˝ to, ˝e nie jest to proste przypomnienie, ˝e los nas mo˝e zniszczyç, ale w∏aÊnie pojedynek
mi´dzy losem a cz∏owiekiem, ju˝ takie okreÊlenie stosunku do kl´ski losowej, nieodwracalnej, jest doÊç nies∏ychane, ba, ma nast´pstwa moralne. Je˝eli pojedynek z losem, to ta kilkanaÊcie s∏ów liczàca strofa mówi o godnoÊci,
przyzywa do okreÊlonej postawy. Jakiej? O tym strofa
druga. O zwyci´stwie ÊwiadomoÊci ludzkiej, jeÊli w pewien sposób cz∏owiek potraktuje losowe zagro˝enie. Teraz
trzeba czytaç arcyuwa˝nie, do oporu. Cz∏owiek nie skapitulowa∏, «nie zboczy∏» ale «odejrza∏» ‚ nieszcz´Êciu, ∏atwo si´ domyÊlamy, ˝e znaczy to odpowiedê spojrzeniem
na spojrzenie, na spojrzenie – odejrzeniem. Tyle ˝e
w zwierz´ce, nie-ludzkie oczy losu my mamy obowiàzek
popatrzyç po ludzku. Jak? A oto chocia˝by «jak gdy artysta mierzy swojego kszta∏t modelu». WidzieliÊcie malarza przy pracy nad modelem? Nawet jeÊli nie, to nietrudno sobie wyobraziç, jak taki artysta zbli˝a si´ i oddala,
jak mierzy proporcje w powietrzu zgi´tymi palcami, jak na
ró˝ne sposoby okazuje zainteresowanie – zdumiewajàca
rada i nakaz moralny, by na zagro˝enie popatrzeç jak na
coÊ ciekawego. Nie ze strachem, ale z myÊlà o w∏asnym
po˝ytku! Wróg widzi, ˝e nie jesteÊmy z∏amani, ˝e przeciwnie, to ofiara «patrzy – co? skorzysta na swym nieprzyjacielu». I wobec takiej postawy chwieje si´ przeciwnik – «i nie ma go!».
Pewnego obycia z tekstami Norwida wymaga ów
znak zapytania na poczàtku, a nie na koƒcu zdania, to
«co? skorzysta». I ˝e bezosobowa forma ‚spostrzeg∏o‚ odnosi si´ do losowego zwierza, to nieludzkie «ono», to coÊ
gro˝àcego ucieka przed naszym spokojem i m´stwem.
A przed ucieczkà [jak˝e obrazowe okreÊlenie] «zachwia∏o si´ ca∏à postaci wagà». I ˝e «on patrzy» i znaczy «cz∏owiek patrzy», ja wobec losu tak powinienem stawaç. Przy
powierzchownej lekturze niemal niczego si´ nie dopatrzymy w g´stwie dziesi´ciu linijek wiersza Fatum, dok∏adniejsze przybli˝enie wska˝e nam osobliwà sytuacj´
pojedynku z losem, wska˝e sposób na przep´dzanie strachów, zwyci´stwo nad panikà. Ale jeszcze lepszy kontakt
z tym utworem pozwala doczytaç si´ czegoÊ, do czego nas
nie przyzwyczai∏a dawna i nowa literatura, gdy pokazuje
nieodwracalnà tragedi´, kl´sk´ i s∏aboÊç cz∏owieka wobec choroby, Êmierci, historii, z∏ych przypadków... ˚e nie
biadaç nad sobà ma cz∏owiek i padaç na twarz, ale przyjàç
wyzwanie, prze∏amaç nie tylko w∏asnà s∏aboÊç, ale nade
wszystko przep´dziç strach, zyskaç nawet nowà wiedz´
o sobie i o tym, co nas otacza. Groza i strach sà wszak˝e
cz´Êcià sta∏à naszego ludzkiego krajobrazu, to tak˝e
przedmiot obserwacji i studium cz∏owieka twórczego,
Êwiadomego swoich wysokich powo∏aƒ.
Norwid bywa trudny, nawet wybrane tu wiersze mogà stawiaç opór przy lekturze. SzeÊç strof Mojej piosnki
[w wydaniach Norwida nosi ona tytu∏ Moja piosnka II] wydaje si´ zupe∏nie prostym, przejmujàcym zapisem t´sknoty wygnaƒca do ojczyzny, kraju religijnego szacunku

dla chleba powszedniego, kraju czcigodnego obyczaju,
widocznego szacunku dla gniazd bocianich, kraju braterskiego wyznania wiary ju˝ przy powitaniu – t´sknoty do
Polski. Ale czy równie oczywista b´dzie strofa czwarta?
Có˝ to za «rzecz inna... równie niewinna»? Byç mo˝e to,
o czym s∏yszymy w strofie nast´pnej, piàtej – t´sknota do
stanu uspokojenia [«bez-t´sknota» i «bez-myÊlenie», czyli pozbycie si´ udr´ki czekania i udr´ki rozmyÊlaƒ, niespe∏nionych dà˝eƒ i bezp∏odnych, goràczkowych myÊli], ‚«t´sknota do bez-t´sknoty» i do ludzi bez fa∏szu i dwuznacznoÊci, ludzi bez «Êwiat∏o-cienia». T´skno mu do takich,
«co majà tak za tak – nie za nie», t´skno mu nie tylko do
rodzinnego kraju, ale i do kraju cudownie odmienionego,
kraju prostej, niewykr´tnej prawdy.
Stefan Treugutt [Spotkanie z Norwidem]

