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Tradycja i współczesność Europy 
w twórczości polskich romantyków - Słowacki i Norwid 

Europa uważana jest za swego rodzaju rodzinę narodów, mającą wspólne ko
rzenie kulturowe. W języku polskim samo słowo "Europa" notowane jest dopiero 
w wieku XVI, jednak według historyków poczucie przynależności Polaków do eu
ropejskiego kręgu cywilizacyjnego kształtuje się już od wieku X: momentu przy
jęcia chrztu przez Mieszka I oraz wizyty cesarza Ottona III w Gnieźnie. Wtedy 
to Polska wchodzi w sferę oddziaływania kultury chrześcijaństwa zachodniego, 

, które kształtuje jej wizerunek przez następne wieki. Jak mówił Jan Paweł II w ho
milii z okazji 1000. rocznicy śmierci św. Wojciecha w dniu 3 czerwca 1997 roku 
w Gnieźnie: "Zjazd Gnieźnieński otworzył dla Polski drogę ku jedności z całą 
rodziną państw europejskich. U progu drugiego tysiąclecia naród polski zyskał 
prawo, by na równi z innymi narodami włączyć się w proces tworzenia nowego 
oblicza Europy"l. 

Historyczne poczucie europejskiej wspólnoty kulturowej szczególnie bliskie 
było polskim romantykom, u których pojawiały się głosy nawiązujące do prze
szłości, do czasów średniowiecza, kiedy Europa żyła jednym duchem, duchem 
chrześcijańskim. Pęknięcie w chrześcijańskiej kulturze Europy przyniosła najpierw 
schizma wschodnia, później wystąpienie Marcina Lutra i reformacja. Europejska 
jedność, w tym uniwersalne wartości, uległa ostatecznemu rozpadowi w epo
ce oświecenia i Rewolucji Francuskiej, kiedy uznano prymat wartości świeckich 
w życiu publicznym. Począwszy od wieku XIX, zależnie od przyjętego systemu 
wartości, kształtują się dwie główne wizje Europy. Na gruncie polskim dominu-

l Tekst homilii za: Europa. Fundamenty jedności, red. Aniela Dylus, Warszawa 1998, 
s.7-13. 

Artykuł pochodzi z tomu: [w:] Dziedzictwo i teraźniejszość. Polsko-europejski dialog kultur, 
red. Marzena Marczewska i Zbigniew Trzaskowski, Kielce 2009, s. 321–328.



322 Grzegorz Żuk 

je wizja Europy chrześcijańskiej. Odwołują się do niej polscy poeci romantyczni, 
którzy, mimo wielu elementów wspólnych, pozostawiają w swojej twórczości rów
nież rysy specyficznego postrzegania spraw europejskich - z perspektywy polskiej 
i z perspektywy europejskiej. Obie perspektywy starają się uwzględnić Juliusz Sło
wacki i Cyprian Kamil Norwid. W artykule zajmę się porównaniem wybranych 
aspektów z tematyki europejskiej w poezji obu romantyków. O tym, że zestawienie 
twórczości Słowackiego i Norwida może przynieść ciekawe efekty przekonany jest 
Włodzimierz Szturc, który we wstępie do książki Archeologia wyobraźni. Szkice 
o Słowackim i Norwidzie pisze: "Autorowi zależało na swego rodzaju paralelnym 
zestawieniu «strony Słowackiego» i «strony Norwida». Słowacki był Dandysem 
i Europejczykiem, który pewnego razu doznał objawienia. Norwid bywał dandy
sem, ale przede wszystkim był Don Kichotern, wcale nie naśladując pierwowzoru. 
Na każdej ze "stron" odnajdujemy ten sam alfabet, ale zapisywany różnymi charak
terami liter, różnymi czcionkami, lecz przez jednego zecera składany"2. 

Europa Słowackiego 

Tęsknotę za utraconą jednością Europy wyraża Słowacki we fragmencie Ody 
do wolności (1830), utworu napisanego z okazji wybuchu Powstania Listopado
wego. Polska, niegdyś tak ważny element cywilizacji europejskiej, pozostaje osa
motniona, wystawiona na żer zaborców. Poeta powraca do czasów średniowiecza, 
kiedy granice Europy były tożsame z granicami zachodniego chrześcijaństwa, 
przedstawiając metaforyczną wizję Europy jako kościoła. Domeną źródłową jest 
tu kościół, obiekt stanowiący źródło podobieństwa, domena docelową Europa - to 
ona przyjmuje cechy charakterystyczne dla gotyckiej świątyni, jest w jakimś sensie 
do niej podobna. 

Niegdyś Europa cała 
Była gotyckim kościołem. 
Wiara kolumny związała, 
Gmach nieba roztrącał czołem ... 3 

Doskonałość i wszechstronny charakter średniowiecznej budowli sakralnej 
symbolizuje zapewne doskonałość Europy tamtych czasów. Kościół wieków śred
nich był, oprócz pełnienia swojej podstawowej funkcji liturgicznej, także azylem 
wolności, miejscem realizacji chrześcijańskiej zasady miłosierdzia (tutaj groma
dzili się po jałmużnę żebracy), twierdzą obronną w czasie zagrożenia. Bliska śre
dniowiecznej Europie była zasada solidaryzmu - między grupami społecznymi 
i między narodami - wspierano biednych oraz państwa, które powstrzymywały 

2 Kraków 2001, s. 7. 
3 Juliusz Słowacki, Dzieła wybrane, oprac. Julian Krzyżanowski, t. 1, Liryki i powieści poetyc

kie, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1983, s. 9. 
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najazdy ludów azjatyckich na nasz kontynent. Świątynia jako centrum edukacji 
i życia kulturalnego była uosobieniem wręcz ponadczasowych wartości. Trwałość 
i potęga kościoła gotyckiego, położonego w centrum miasta i górującego nad oko
licą, została wykorzystana w zbudowanej przez Słowackiego metaforze. Europa 
stanowiła centrum świata, stąd kultura promieniowała na inne kontynenty. Świą
tynia gotycka stanowiła szczyt osiągnięć architektonicznych człowieka średnio
wiecza, osiągnięć opartych na dokonaniach geometrycznych, jak np. konstrukcja 
sklepienia krzyżowo-żebrowego. Przemyślana budowa takiej świątyni podkreślała 
znaczenie każdego z elementów, przy braku któregokolwiek z nich świątynia by 
runęła. Taką świątynią była Europa, tworzyły ją różne narody jako elementy wspa
niałej budowli sakralnej. W słowach "wiara kolumny wiązałi' Słowacki podkreśla 
rolę religii chrześcijańskiej w budowaniu tego metaforycznie rozumianego euro
pejskiego gmachu. Wspólna religia łączyła ludzi i narody, decydowała o jedności 
całego kontynentu. Dzięki temu Europa tworzyła wspólnotę narodów wiernych 
Bogu i równych wobec Boga. Świątynia gotycka swoją monumentalnością uka
zywała potęgę Boga, wysokie sklepienie kierowało wzrok wiernych ku górze, ku 
wartościom transcendentnym. Działania chrześcijanina - Europejczyka miały od
niesienie do Boga i religii, miały służyć chwale Najwyższego. Taką gotycką świątynia 
była Europa, jej konstrukcję tworzyły wszystkie narody chrześcijańskie. Świątynia 
jako Dom niewidzialnego Boga ma cechy osoby. Tak jak elementy budowli tworzą 
razem jeden kościół, tak narody tworzą jedno ciało Europy, tworzą jedność. 

Bardziej współczesny i już nie tak idealizowany, arkadyjski wręcz obraz Europy, 
do której różne narody wnoszą swoje wartości, to, co mają najlepszego, co najlepiej 
potrafią i czym chcą się podzielić z innymi, kreśli Słowacki w poemacie Podróż 
do Ziemi Świętej z Neapolu (1836-1839). Wartości kultury europejskiej leżą po 
stronie zachodniej, Rosja reprezentuje antywartości. Autor, nawiązując, jak sam 
pisze, do Szekspira\ tak charakteryzuje poszczególne punkty na mapie Starego 
Kontynentu: 

Jeśli Europa jest Nimfą - Neapol 
Jest Nimfy okiem błękitnym - Warszawa 
Sercem - cierniami w nodze Sewastopol, 
Azof, Odessa, Petersburg, Mittawa -
Paryż jej głową - a Londyn kołnierzem 
Nakrochmalonym - a zaś Rzym szkaplerzems. 

Poeta nawiązuje tu do mitu o księżniczce Europie, która była porwana przez 
Zeusa na brzegu morza. Być może przywołuje też popularne w XIX w. graficzne 

4 "Gdzieś porównanie podobne w Szekspirze / Na Niderlandach kończy się zamknięte':, 
op. cito 

5 Juliusz Słowacki, Dzieła wybrane, t. 2, Poematy, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 
1983, s. 9. 
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przedstawienia Europy jako osoby, której sylwetkę tworzył zarys kontynentu, zaś 
części ciała czy ubioru przedstawiane były jako państwa wchodzące w jej skład. 
Taka konwencja istniała również w piśmiennictwie naukowym, np.: "bez tej drob
nej ciałem, lecz potężnej duchem, części świata, innemi byłyby dzieje Ludzkości, 
innym, daleko powolniejszym, bieg rozwoju kultury." [podkreślenia - G. Ż.]6. 

U Słowackiego jednak pojawiają się nie nazwy państw, ale miast, co może od
syłać do wizji kontynentu bez wewnętrznych granic. Słowacki łączy różne trady
cje starożytne, które złożyły się na kulturę europejską, z tradycjami narodowymi. 
Występujące w wierszu metafory oznaczać mogą to, co wnoszą do europejskiej 
wspólnoty poszczególne narody: 

Miasta Część ciała, ubioru Interpretacja 

Neapol błękitne oko wartości estetyczne, sztuka 

Warszawa serce czucie - opozycja rozumu, 

sumienie 

Paryż głowa rozum, oświecenie, 

tożsamość, centrum 

Londyn kołnierz nakrochmalony dostojeństwo, duma 

Rzym szkaplerz wiara katolicka, 

ochrona Matki Boskiej 

Miasta reprezentujące Rosję tworzą odrębną kategorię. Są jak obcy element 
sprawiający ból i cierpienie: 

Miasta Element Interpretacja 

Sewastopol, Azof, Odessa, ciernie w nodze uciążliwość, cierpienie po-
Petersburg, Mittawa chodzące z zewnątrz 

Wszystkie wymienione przez Słowackiego cechy reprezentowane przez miasta 
europejskie składają się na obraz organizmu doskonałego. Problemem jest na
tomiast Rosja, a liczba wymienianych przez poetę miast Imperium (pięć) - tyle 
samo, co miast niosących wartości europejskie - symbolizować może rozmiary 

6 Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana, t. XIX, Warszawa 1897, s. 804. 
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tego problemu. Rosja stanowi silną przeciwwagę dla Europy i reprezentowanych 
przez nią wartości. 

Znaczenie takich wartości charakteryzujących kulturę Europy jak sztuka, 
czucie, rozum i wiara jest niejako oczywiste. Z jedną wszak uwagą, a chodzi 
o połączenie czucia i rozumu, reprezentowanych przez Polskę i Francję. Z jednej 
strony można te wartości traktować opozycyjnie, z drugiej zaś stanowią one jednię 
uobecniającą się w człowieku. Motyw ten zapoczątkowany został, jak twierdzi Ewa 
Bieńkowska, przez Adama Mickiewicza: ,,[Mickiewicz] wpadł na pomysł, który 
długo jeszcze będzie nawiedzał Polaków, duchowego małżeństwa między Polską 
a Francją. Wartości ahistoryczne powinny zjednoczyć się z tymi, które stwarza je
dynie historia i bez których naj głębsza pramądrość okazuje się niewystarczająca"7. 
Argument ten znalazł się w późniejszej publicystyce Józefa Mackiewicza (1947), 
który przedstawił ciekawą koncepcję sojuszu wewnątrzeuropejskiego, opartą na 
takim właśnie postrzeganiu miejsc Polski i Francji w Europie, według której oba 
państwa są niezbędne dla istnienia naszej cywilizacji: 

To nie jest tylko zwykły przypadek, koniunkturami politycznymi podyktowany, 
że Polska związała się tak silnie i zdecydowanie z Francją. Te dwa narody bowiem za
mykają od zachodu i wschodu obszary, na których się rozwinęła i z których promieniuje 
kultura europejska. Bez utrzymania na powierzchni życia Polski i Francji, Europa stała
by się bezwolną igraszką w obcych rękach aż do zatracenia własnego odrębnego oblicza. 
Ratować więc Polskę i Francję - to ratować od upadku Europę8. 

Słowa te można odczytać jako próbę przełamania murów twierdzy, którą jawiła 
się Europa Zachodnia z centrum we Francji, i włączenia Polski do tejże twierdzy. 
Wtedy dopiero Europa mogłaby skutecznie opierać się naporowi ze Wschodu. 
Propozycja ta pozostała jedynie na kartach papieru, a Polska powojenna stała się 
"sojusznikiem" Związku Sowieckiego, przedmurzem innej, wschodniej twierdzy. 

Krótkiego komentarza wymaga też kategoria "dostojeństwa': Według Zygmun
ta Łempickiego, autora hasła poświęconego kulturze Europy w encyklopedii Świat 
i Życie wydanej we Lwowie w roku 1939, jest ono czynnikiem wyróżniającym Eu
ropę i jej mieszkańców wśród innych cywilizacji: 

[Europejczyk - przyp. G. Z.] miał jednak za podstawę wiarę w godność człowieka, 
w siłę i w moc jego umysłu. Ta wiara nadaje kulturze europejskiej ten charakter dosto
jeństwa, którego nie ma ani dzika fantasmagoria lub też ascetyka Dalekiego Wschodu, 
ani też gwahowny i nieokiełznany pęd do zdobycia bogactwa w Stanach Zjednoczonych. 

7 Ewa Bieńkowska, Obraz Zachodu w literaturze polskiej, [w:] Literatura polska w kulturze 
chrześcijańskiej Europy, Lublin 1983, s. 53. 

8 Mackiewicz Józef (ps. Kazimierz Bentkowski), Polska wobec Europy, "Światło" 1947, nr 2, 
Paryż 
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To poczucie dostojeństwa dawało też Europejczykowi zawsze wyjątkowo silną pozy
cję, z której wbrew zapowiedziom niewczesnych proroków nic go dotychczas zepchnąć 
nie zdołało. (s. 282) 

Dostojeństwo jest w rozumieniu autora jednocześnie jednym z argumentów 
za wyjątkowością kultury europejskiej, uzasadnia ówczesny europocentryzm. 

Europa Norwida 

Troską o jedność Europy kierował się w swojej twórczości Norwid, który zda
wał sobie sprawę z kryzysu kultury europejskiej. Dostrzegał przejawy tego proble
mu, poszukiwał przyczyn, wskazywał sposoby jego przezwyciężenia. Jak twierdzi 
Mieczysław IngIot, w twórczości Norwida "Komuna Paryska, a następnie ruch 
rosyjskich nihilistów uznane zostały za wydarzenia zagrażające podstawom euro
pejskiej tożsamości"9. Nadrzędną jednak przyczyną wspomnianych powyżej oraz 
innych wydarzeń będących symptomem kryzysu było odejście Europy od Boga, 
przejawiające się np. w zaprzeczaniu jego istnienia czy w hołdowaniu wartościom 
materialnym i hedonistycznym, a tym samym odrzucenie swoich chrześcijańskich 
korzeni, które przesądzały o jedności europejskiej. W liście do M. Sokołowskiego 
Norwid pisał: "Ślicznie jest sarkać na Europę, że nie robi krucjaty - ślicznie - ale 
to na to trzeba było nie rozłamywać całości katolickiej albo humanitarnej na pan
teony narodów". 

Norwid stara się ustosunkować do zarzutów wobec narodów Europy Zachod
niej, że nie pomaga Polsce w odzyskaniu niepodległości. W jego rozumieniu, jak 
się wydaje, Europa będąca jednością dawała swoim narodom poczucie bezpie
czeństwa. Europa, w której ważniejsze stają się interesy własnego narodu niż do
bro całej wspólnoty, stawała się areną konfliktów między nimi i dbania jedynie 
o swoje profity. Dlatego też Polacy nie mogą oczekiwać zbyt wiele od tak rozu
mującej Europy. Istnieje jeszcze jedna przyczyna takiego stanu rzeczy - odejście 

od zasad chrześcijańskich. Jak twierdzi Omegitt, bohater dramatu Norwida Za ku
lisami (1865), "wszystkie inteligencje praktyczne są niechrześcijańskie - a wszyst
kie chrześcijańskie są niepraktyczne!..:'1O i dlatego, jak się zdaje, ludzie i narody 
niechrześcijańskiej już Europy żyją z dala od ideału, który nakazywałby zapewne 
solidaryzowanie się z Polską rozdartą między trzech zaborców. :Żyją za to zgodnie 
z praktycznymi i bliskimi każdemu narodowi korzyściami własnymi. 

:Życie oparte na wartościach ziemskich, przemijających, realizowanych bez 
Boga, a nawet wbrew Niemu, symbolizuje u Norwida Paryż wraz z powstającymi 

9 Mieczysław Ingiot, Norwidowska Europa, [w:] Kategoria Europy w kulturach słowiańskich, 
red. Teresa Dąbek-Wirgowa, Andrzej Z. Makowiecki, Warszawa 1992, s. 66. 

10 Cyt. za: Księga cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX wieku ułożona przez 
Pawła Hertza i Władysława Kopalińskiego, Warszawa 1975, s. 369. 
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tu powieściami bulwarowymi oraz brukowcami nastawionymi na sensację, któ
re demoralizowały człowieka. W wierszu Do księgarza, widząc, jakie spustoszenie 
potrafi siać masowy przekaz, pisał: 

O! Evenement-bóg, ten Paryżowi 
I Europie dziś zastąpił Pana. 
Tak, jak gdy wieśniak się nie zastanowi, 
Że dał się w sztuczkę uwikłać Cygana, 
Tak on dziś zedrze świat... b u r s ę obłowi... 
O Evenement-bóg, ten nas narowi, 
Tak że już, Boże, gdzie ewenementa 
W ludzkości? .. rzadki człowiek to pamiętall. 

Evenement (z franc.) znaczy tyle, co wypadek, zdarzenie, ewenement. "Inny 
słownik języka polskiego"12 podaje następującą definicję: "Jeśli jakieś zdarzenie 
lub sytuację określamy jako ewenement, to chcemy podkreślić ich wyjątkowość". 
Określenie Norwida "Evenement -bóg" może więc oznaczać zastąpienie Boga przez 
sensację, która, podobnie jak religia, potrafi oddziaływać na emocje człowieka i za
spokajać jego potrzeby w tym zakresie. 

Dla Norwida symbolem jedności europejskiej był Rzym - siedziba papieży, 
centrum chrześcijaństwa, cel pielgrzymek wiernych z całego kontynentu, a nawet 
świata. "Norwid uznawał Rzym - pisze Mieczysław Inglot - za stolicę europej
skiego sumienia i odrodzenia zarazem. Jako stolica chrześcijaństwa ma ona przy
pominać o utraconej jedności moralno-politycznej Europy, traktowanej jako stan 
idealny"13. 

W wierszu Moja ojczyzna (1861) poeta pisze: "Klucz Dawidowy usta mi otwo
rzył, Rzym nazwał człekiem': Tradycje judeochrześcijańska i rzymska, z pobrzmie
wającym w wierszu terencjuszowskim "Homo sum .. .': tworzą wspólnie dziedzictwo 
europejskie, dzięki któremu jednostce ludzkiej dany jest udział w pełni człowie
czeństwa - zarówno w wymiarze narodowym, jak też jednostkowym -pozwala na 
pełną realizację ideałów ludzkości. "Dla Norwida - pisze Ewa Bieńkowska - być 

narodem, to być zanurzonym w historii - jeszcze coś więcej: należeć do całości 
znacznej, bardziej obszernej, być członkiem wspólnoty, która dopiero tworzy wła
ściwy podmiot historii"14. Takie relacje bliskie są Polsce i Europie, Polakowi i Eu
ropejczykowi, jakim niewątpliwie czuł się Cyprian Kamil Norwid. 

Już w tych kilku wypowiedziach Norwida możemy zauważyć symbolizowaną 
przez europejskie miasta - Paryż i Rzym - opozycję wartości: 

II Cyt. za: Księga cytatów ... , s. 335 
12 Red. Mirosław Bańko, Warszawa 2000, s. 390. 
13 Mieczysław Ingiot, op. cit., s. 62 
14 Ewa Bieńkowska, Obraz Zachodu ... , s. 53 
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1. rzeczywistych, ziemskich rządzących Europą i, z drugiej strony - oczekiwa
nych przez poetę, wartości wyższych; 

2. praktycznych, życiowych i niepraktycznych, nieżyciowych, chrześcijań
skich; 

3. wartości życia ziemskiego i wartości wiary, boskich. 

Przezwyciężenie kryzysu trawiącego Europę, będącego skutkiem funkcjonowa
nia w życiu Europejczyków skrajnie różnych wartości stanie się możliwe, kiedy 
cywilizacja ta na nowo będzie chrześcijańska. Wtedy dopiero, jak się wydaje, bę
dzie stanowiła prawdziwą wspólnotę. 

Wizja Europy reprezentowana przez polskich poetów romantycznych jest 
w wielu miejscach spójna. Europa jest postrzegana jako wspólnota. Obaj poeci 
uznają chrześcijaństwo za element łączący wszystkie narody Europy, element, któ
ry daje im siłę, czyni pełnowartościowymi ludźmi i równoprawnymi narodami. 
Ubolewają też nad upadkiem kultury europejskiej, która odchodzi od chrześcijań
stwa. Współczesna im Europa uwikłana jest w silne opozycje wartości. Słowacki na 
przeciwległym biegunie Europy umieszcza Rosję, która - razem z reprezentowany
mi przez siebie antywartościami - zastępuje Azję w tradycyjnym układzie Europa
Azja jako figury wolności i despotyzmu. Norwid ukazuje rozdarcie uniwersalnych 
niegdyś wartości na świeckie i chrześcijańskie, których symbolami są miasta: Paryż 
i Rzym. Oba typy opozycji - Europa i Rosja, Paryż i Rzym - wskazują na zagroże
nia dla przyszłości cywilizacji europejskiej - polityczne i kulturowe. 
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