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„ZIMA MIEJSKA“ MICKIEWICZA

i.

Młodzieńczy ten  utw ór Mickiewicza spraw iał nie lada kłopot 
kom entatorom. Ju ż  u P iotra Chmielowskiego znajdujem y praw ie 
wszystkie trudności, z którym i biedzili się późniejsi badacze. „Czyta
jąc te  i tym  podobne w yrażenia — w yznaje Chmielowski — mimo 
woli nastręcza się myśl, czy też poeta nie parodiuje czasem sty lu  k la
sycznego... Ale po dokładnym rozejrzeniu się w „Zimie m iejskiej“ 
przypuszczenie takie musimy odrzucić. Mickiewicz całkiem poważnie 
i całkiem  na serio posługuje się tym i omówieniami jako istotną ozdo
bą sty lu  poetyckiego, k tóry  według w yobrażeń ówczesnych musiał 
się takim i kwiatkam i retoryki w yróżniać od pospolitej prozy“. Syste
m atyczny kry tyk  spostrzega wnet, że i to jego twierdzenie wymaga 
uzupełnienia, popraw ek i zastrzeżeń: „Stąd że poeta nie rzuca ani jed
nego cienia satyrycznego na obrazki przez siebie kreślone, lecz zdaje 
się naw et z pewną lubością je przed oczyma czytelnika przesuwać, nie 
m ożna jeszcze wyciągać wniosku, iżby Mickiewicz wzdychał w ó
wczas istotnie do takiego próżniaczego, czysto epikurejskiego sposo
bu życia, jakie w „Zimie m iejskiej“ poznajem y; mógł bowiem patrzeć 
na nie z czysto artystycznego stanow iska jako na przeciwieństwo 
rozmaitości objawów w mieście w  zestawieniu z jednostajnością ich 
na w si“ \

Józef Tretiak jest już  bardziej zdecydowany: W „Zimie m iej
sk iej“... młody poeta przedstawił lekkie, próżniacze, zabawom tylko 
oddane życie m ajętniejszej młodzieży wileńskiej. Sam nie należał 
do tej młodzieży, miał tylko zapewne sposobność zbliżyć się do jej 
życia i przypatrzyć jemu. Nie ma w  samym  wierszu żadnej podsta
w y do przypuszczenia, ażeby on był pisany w zamiarze satyrycznym ;

1 Adam, Mickiewicz,  1886, I, s. 125—7.
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jeżeli satyra wygląda z tego wiersza, to jest to w iną tylko przedm iotu, 
nie zaś poety, k tóry  i owszem z pewnym  zamiłowaniem epickim m a
luje swobodę i lekkość tego życia“ 1.

Następcy nie starali się już  tak  wszechstronnie rozważać spra
wy. Wszyscy zgadzali się, że wiersz Mickiewicza nie jest satyrą. Po
za tym  panowała rozbieżność wśród uczonych. Jedni uw ażali „Zimę 
m iejską“ za ćwiczenie stylistyczne, inni za odbicie jakichś karnaw ało
wych wrażeń. J. Kallenbach i H. Życzyński widzieli w  utw orze Mic
kiewicza czysto estetyczne założenia i bronili poety przed posądzeniem
0 epikureizm, ryzykując, jak Życzyński, taką dystynkcję polonistycz
ną: „W treści utw ór oddaje epikurejską postawę wobec życia“ 2. 
J. K leiner mówił przy tej sposobności o w olterianiźm ie Mickiewicza. 
(„Ta sama tu taj pobłażliwość wobec grzechów przyjem nych, to samo 
stanowisko am oralne względem używania życia“ 3. St. W indakiewicz 
sugerował epicki stosunek do tem atu („przedstawia wesołe życie 
w  m iastach złotej młodzieży“ \  Nie posuwało to naprzód badań.

Kłopoty historyków litera tu ry  z wierszem  Mickiewicza tłum a
czą się dosyć prosto. Biograf iczno-psychologiczna metoda w yjaśn ia
nia twórczości literackiej okazała się bezsilna wobec utw oru, do k tó
rego brakło „podkładek“, w  postaci listów, rozmów ze znajomymi, 
świadectw przyjaciół i wspomnień kochanek. Do wiersza zbudowa
nego na innej zasadzie, niż wyznanie rom antyczne, nie można było za
stosować tautologicznej in terpretacji psychologicznej. Geneza biogra- 
ficzno-psychologiczna nie jest właściwym narzędziem  do badania a r
tystycznego kształtu dzieła, a dopiero ten  kształt, w yrażony przy po
mocy środków językowych i istniejący w określonym  kontekście hi
storycznym, kulturalnym  i społecznym, może nam  powiedzieć coś kon
kretnego o ideologicznej zawartości wiersza.

Zastosowanie odmiennej metody pozwoliło Janow i Tańskiem u
1 Stefanii Skwarczyńskiej w yjść poza magiczne koło tradycyjnych 
form ułek i stwierdzić wbrew  u tartem u mniemaniu, że „Zima m iej
ska“ jest satyrą. Nawiasem mówiąc, dość dawno tem u A lbert Gą- 
siorowski nazwał ten  u tw ór „hum oreską“ 5. Jan  Tański w  a rty k u 
le „Mickiewiczowska satyra na mieszczan“ postawił tezę, że „Zima

1 Dzieła A dam a Mickiewicza,  wyd. Tow. Lit. im. A. M., L w ów  1896, I, s. 5.
2 A da m  Mickiewicz,  Lublin 1936, I, s. 18.
3 Mickiewicz,  L w ów  1934, I, s. 90.
4 A d am  Mickiewicz,  Kraków 1935, s. 7 i 11.
5 A dam  M ickiewicz i p isma jego do roku 1829, K raków  1872, s. 22.
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m iejska“ jest świadomą satyrą społeczną, w yrazem  buntu  i walki 
młodego Mickiewicza. „Styl pseudoklasyczny zastosowany został 
um iejętnie i celowo: bombastyczna form a języka wypowiada najdo
sadniej pustkę życia tych, którzy najzupełniej zasługiwali na taki li
teracki policzek, wym ierzony przez wielkiego poetę“ \  Stefania 
Skwarczyńska przyjm uje tezę satyry  i zgadza się, że styl „Zimy 
m iejskiej“ jest celowo sztuczny i pretensjonalny, inaczej jednak in
terp re tu je  te dwa podstawowe fakty. Tem at wiersza jest „zrodzony 
z krytycyzm u, na k tóry  nie w płynęła jeszcze świadoma w alka klas 
z doktryny m arksistowskiej, ale żywość odczucia rzeczywistości spo
łecznej i ku lt z niego wyrosłych ideałów filomackich“. Tański uważa 
„Zimę m iejską“ za świadomą satyrę Społeczną — to jest sedno za
gadnienia. Skwarczyńska mówi o „żywości odczucia rzeczywistości 
społecznej“ i charakter „Zimy“ tłum aczy pomysłowo heroikomicz- 
nym  nurtem  osiemnastowiecznej literatu ry . Wniosek końcowy: „sa
ty ra  społeczna w nowej, oryginalnej formie heroikomicznego „opi
san ia“ \

I Tański i Skwarczyńska tracą z oczu konkretne dzieło i jego 
indyw idualną genezę społeczno-literacką. Dla Tańskiego „Zima 
m iejska“ jest sa tyrą  społeczną; nie przeprowadza jednak  procesu do
wodowego. Dla Skwarczyńskiej to —  satyra literacka. W pierwszym 
w ypadku mamy do czynienia z m agią indywidualnej świadomości 
społecznej Mickiewicza. W drugim  — z magią gatunku czy rodzaju 
literackiego. Oba te stanowiska są, form alnie rzecz biorąc, pokrew
ne. Nie pokazują ani kulturalno-literackiego kontekstu „Zimy m iej
sk iej“, ani w yrażającej się za pomocą pewnych, ściślej określonych 
symboli literackich mechaniki społecznej. Stronie „tw órczej“ tego 
zagadnienia (tem at i stosunek poety do tem atu) odpowiada strona 
badawcza, odtwórcza (konkretne dzieło i jego interpretacja). Utwo
ry  tak  przedmiotowe, tak  pozornie bezosobiste jak  „Zima m iejska“ 
są szczególnie trudne dla kom entatora. Nie wypada lekceważyć tej 
przedmiotowości i przerzucać całego ciężaru zagadnienia na autora, bo 
to będzie wspom niana magia świadomości społecznej, uproszczenie 
m etody socjologicznej. Nie można też na tyle zaufać klasycznej bez
osobowości wiersza Mickiewicza, żeby pracę, której dokonał poeta, 
zwalać na gatunek literacki.

1 Odrodzenie  1946, nr 16— 17.
2 Zagadnienia L iterackie  1946, z. 2.
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2.
„Zima m iejska“ nie jest utw orem  historycznie osamotnionym. 

Znamy liczne w arianty  tego typu  wiersza w literaturze powszechnej, 
w iersza przedstawiającego życie wyższych sfer społeczeństwa.

Lekki, fantazyjny, burleskow y ton w opisie towarzyskiego ży
cia bogatych ludzi — z krotochw ilnym  podkreśleniem  pustki tego 
życia — m am y w sławnym  poemacie Pope’a „Pukiel włosów ucięty“ , 
zgrabnie przełożonym przez Niemcewicza. Eleganckie błahostki 
(„błaha treść  rzeczy“ mówiąc słowami poety) stając się tem atem  
dzieła, nie tylko w yrażają atm osferę epoki, lecz także kom prom itują 
ten  styl życia. Poem at Pope’a jest utw orem  okolicznościowym, przy
kładem felietonu salonowego, upoetyzowanej kroniki z życia high 
life’u londyńskiego. Pierw iastki realistyczne zawarte w tej w ykw int
nej fraszce sprawiły, że uchodzi ona za w ierne malowidło obyczajowe.

Przytoczę parę obrazków. Belinda śpiąca w cieniu różowych fi
ranek  budzi się koło południa i zabiera do gotowalni:

Indu drogie kam ienie lśn ią  się w  tej skrzyneczce,
W onie sm ugów  arabskich tchną w  dalszej puszeczce,
Szylkret i kość słoniow a przez zręczne złączenie 
Przem ieniają się w  sztucce i duże grzebienie;
Tu szpilki w yciągają szeregi kolące,
Muszki, puder, pomada i w ody pachnące;
N im fa za każdym  do nich pociągnieniem  ręki 
W zrasta w  piękność i coraz pomnaża sw e w dzięki.

(Pieśń I)

Wdzięk przyjęć:

Wśród Japońskich im bryczków  i tac i lichtarzy  
W srebrnej lam pie już tęg i spirytus się żarzy,
Z srebrnych rurek obficie już w  C hińskie naczynie 
Okryty w onną parą w dzięczny napój płynie;
P ijący smak i zapach razem  nasycają  
I częstym  nalew aniem  rozkosz przedłużają.

(Pieśń III)

Belinda po stracie pukla włosów rozpacza i daje przy tej sposobności 
charakterystykę życia towarzyskiego w pieśni IV:

Czemuż tę trochę w dzięków  ukryw ając w iecznie  
Na dzikiej jakiej w ysp ie n ie  żyłam  bezpiecznie,
Gdzie nie jeżdżą karety, n i pływ ają baty,
Kędy nie grają w  Lombra, ni piją herbaty? 1

1 Niem cewicz, Pism a różne, W arszawa 1803, t. I.

4 P am iętn ik  Li teracki XXXV11I
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Saint-Lam bert, autor francuskich „Pór roku“, dostarcza przy
kładu na schem at wiersza zimowego. Fragm ent jego „Zim y“ w tłu 
m aczeniu Michała Wyszkowskiego um ieścił Ignacy Krasicki w dziele 
„O rym otw orstw ie i rym otw orcach“. Posłuchajmy:

Patrz, jak się wpośród gm achów  pysznego m ieszkania,
Człowiek, zw ycięzca zimy, od burzy zasłania;
Jak św ietną uroczystość urządza w spaniale:
Iskry rzęsistych św iateł trzęsą się w  krysztale,
A oko w ytw ornością sztuki zczarow ane,
Nie w ie, którą z bogatych pierw ej chw alić ścianę.
Tu w idać zaw ieszone, przepyszne obicie,
Gdzie Wanlo, w  m artwym  płótnie, naturze dał życie,
Tam sztuczna igła, z pęzlem  słuszne w iedzie spory,
A rozkosz do obrazów sama daje wzory.

A le już bal otw arty u Heby, A lcyny;
Jaśnieją dyam enty, błyszczą się rubiny,
Złoto, perły, korale, sobole i kw iaty  
Przybyłych gości pyszne ozdabiają szaty.
M łodzież ciekaw ie patrzy na rozliczne stroje,
K tórym i tam płeć piękna krasi w dzięk i swoje;
D ziew częta też trium fu w iedzione nadzieją  
Powłoczą dużym okiem  i skrom nie się śm ieją.
Wśród tańców, w  tym  uśm iechu każdy m iłość czyta.

Ah! jeśli przykra zima, jej obraz ponury,
To zam roczenie św iata, śm ierć całej natury, 
O sierociałe pola, w ściekły  w iatr z północy, 
Jeszcze nad w aszym  zm ysłem  dosyć m ają mocy, 
Dla uniknięcia sm utku, niesm aków , tęsknoty  
U dajcie się do zabaw, do lekkiej pustoty. 
Potrzeba niechaj sobie i w ięcej pozw oli, 
C hwytajcie krótki m om ent igraszek, sw aw oli. 
W nijdźcie do hucznej sali, gdzie lud dla zabawy  
Ze śm iechem  pożyczane odm ienia postaw y.

O rozrywko! w esołej m łodzieży tak miła!
Tyś m nie w  sm utnych dniach zim y do siebie w abiła,
Tyś dawniej rozryw ała w iek  m łodości złoty.

Delille odmalował rozkosze zimy w „Ziemianinie czyli ziemiań- 
stw ie francuskim “, które cytuję w przekładzie Alojzego Felińskiego:

Zimą, w iększe i dla m nie stolica m a w dzięki;
Tam, czarom harmonii, czarom pęzla dzięki,
W ydartych w siom  pow abów  obrazam i jeszcze  
Nasycam  oko m oje albo ucho pieszczę.
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Miło m i porów nyw ać w śród tej sm utnej pory 
M alarza z przyrodzeniem , z obrazami wzory.
Jeśli nas jednak w  polach zajdzie powrót zim y 
I ta m a sw e piękności. Jak patrzyć lubim y  
Na ten blask śrzonu, na te w iszące u skały  
Farbam i tęczy św ietne zm arzłych w ód kryształy! 
Jakąż radość czujem y na w idok promyka,
Co z obłoków  posępnych nagle się w ym yka  
I jak łagodny uśm iech ze łzam i zm ięszany  
O słonione żałobą rozw esela łany!

Jeśli na polach białą pokrytych zasłoną  
Oko nasze gdzie spotka zieloności szczątki,
Jak lubim y te drogie pięknych dni pam iątki,
Które w śród ostrych w iatrów  co z północy w ieją,
Cieszą nas przypom nieniem , cieszą i nadzieją!
N achm urzy-li się niebo? W ówczas w  pięknej sali 
Przy dębie, co się z trzaskiem  na kom inku pali 
Śm iejąc się z w ichru szturmu, na m iłej zabawie 
W gronie lubych przyjaciół m e w ieczory traw ię.

Delillowy blask szronu i kryształy sopli, jako estetyczne motywy zi
mowego pejzażu, przypom inają pewne szczegóły w  obrazie M ickiewi
cza („śnieżna kiść“); nie idzie tu  o podobieństwo motywów, lecz o ana
logiczne zwrócenie uwagi na piękno zimowego krajobrazu, co było 
nowością. W spółcześnie ogłoszony w „Pam iętniku W arszawskim “ 
wiersz „Zima“ pod kryptonim em  A. B. jest bardziej realistyczny 
i opiewa biedy zimy. Przytaczam  początek tego utw oru ze względu 
na podobieństwo schem atu:

Przeszła w iosna w onnem i ustrojona kw iaty  
W now e gaje i pola przyoblekłszy szaty;
Przeszedł gorący Sierpień, przeszedł żyzny W rzesień  
I pociecha rolnika, w inodajna Jesień.
Przyszła nareszcie zima. — Mroźne spadły śniegi,
B ystrych potoków  tw ardy lód połączył brzegi;
Jak odm ienna całego postać przyrodzenia!
Zielone traw ki, drzewa szron w  białe zamienia.
Głuchość w  lasach panuje, nie słychać słowika,
Echo tylko w rzask sm utny odbija puszczyka.
Zgłodniały w ilk... itd.1.

, 1 1818, luty, s. 241.
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Na przyjeżdżającego do m iasta ziem ianina czekają rozkosze arty 
styczne, z tą  różnicą, że wspomniane przez Delille’a dzieła sztuki 
spadły w „Zimie m iejskiej“ do roli zwyczajnych dekoracyj:

Tu go przyjm ują gościnne podw oje,
Rzeźbą i farbą odziany przybytek.

Szachy czy warcaby, pikieta, wist, bilard, loteria, rozkosze sto
łu, „przyjem na flasza“, lektura i rozrywki umysłowe — oto przyjem 
ności zimy według Delille’a:

Owdzie pow ażne panie pikieta zajm uje,
N iem y w ist baw i ojców, loteria w uje.
Tam na zielonym  suknie m łodzi rój ochoczy 
K ulę kulą potrąca i do siatki toczy.
M iły nakoniec poseł do stołu zaprasza:
Składają oręż gracze, w net przyjem na flasza  
W esołości ze słodkim  napojem udziela,
A jak z butelki korek dowcip w  górę strzela.
Stół się skończył: ten i ów  do książki się bierze,
Czyta ciągiem  Rasyna, w ybiera w  W olterze,
Przerzuca pVzy kom inku z lepszych romans now y.

ó w  lekki w ierszyk prawi lub ucieszne gadki,
Ten w  kącie opowiada m łodości przypadki,
N astępny dzień z now ym i czeka zabawam i,
Powracam y na salę i w esołość z nami.
Tak i zim y pow aby m iłym i być mogą.

Nie brak  też u Delille’a obrazu sanny, tylko, że ten  konwenansowy 
szczegółrżycia towarzyskiego w ystępuje tu ta j w  uczono-geograficznej 
postaci:

B ielejące pustynie! błyszczące przestwory!
K ędy w olno puściw szy lejc Lapończyk skory 
W ślizgającym  się w ozie, n ieścig łym i renny  
Przelatuje, jak strzała, ocean bezdenny \

Peryfrazę Delillowską „ślizgający się wóz“ znamy z „Zimy m iej
skiej“ („Wraz do ślizkiego wstępuję powozu“) i „U stępu“ III części 
„Dziadów“ („W ulicach kocze, karety, landary... Na łyżwach błysną,

1 A. Feliński, Pism a własne i przekładania  w ierszem ,  t. I, W arszawa 1816, 
s. 244— 7 i 346.
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znikną bez łoskotu“), a także z wiersza Naruszewicza „Na sanie księż
nej Izabelli C zartoryskiej“, gdzie sanie zostały nazwane „śliską ko
laską“ *.

Profesor Mickiewicza, Leon Borowski, umieścił w  swych w ypi
sach fragm ent z poem atu Delille’a „Trzy królestw a przyrodzenia“ pt. 
„Kom inek“ , w  k tó rym  mamy rów nież obrazki przyjemności zimo
wych („Zima źródło nam  uciech obfite otw iera“), a w śród nich rozko
sze picia kaw y i herbaty . Przypom inam  te wiersze ze względu na ana
logię peryfrazow ą z odpowiednią zwrotką „Zimy m iejskiej“ :

W ięc by nadać znużonej m yśli życie now e 
Ziarko z Moki, K antoński listek  sw e nektary,
Do upstrzonej japońskiej w ycedzają czary.
Już w  rozegrzanej m iedzi rozciek się przewraca,
W net w rzącą w odę płow a herbata pozłaca,
Lub w onią  ziarn lew antskich  zm ysły m i odmładza 2.

Praca Borowskiego jest prawdopodobnie skryptem  wykładów 
i ćwiczeń sem inaryjnych; zdaje mi się, że w świetle podtytułu tego 
skryptu  „Ćwiczenia w niektórych gatunkach sty lu“ nabiera nowego 
rum ieńca dawna, nieuzasadniona zresztą dostatecznie, hipoteza o for
m alnej genezie „Zimy m iejskiej“ jako ćwiczeniu stylistycznym. 
A. Załuska zaznaczyła krótko, że bogato peryfrazow ane opisy zabaw 
„Zimy m iejskiej“ przypom inają obraz zimowego wieczoru z „Ziemia
n ina“ D elille’a 3! Pomijam, że w ielu szczegółów autorka nie zauwa
żyła; gorsze to, że w sposób tradycyjnie filologiczny poprzestała na 
zbliżeniu tekstowym . A tymczasem wcale nie to jest najciekawsze 
w  omawianej sprawie.

Obrazki z życia złotego młodzieńca nakreślił także Puszkin 
w  pierwszej pieśni „Eugeniusza Oniegina“ :

Do sani siada. Zmierzch już dobry...
„Jazda“ — zakrzyknie. K onie mkną.
Jego kołnierza św ietne bobry 
Mroźnego pyłu  srebrem  lśnią.
Do Talon droga niedaleka,
A tam  (Kawierin) już nań czeka.

1 L iry k ó w  księga I, oda 19.
2 Leon B orow ski, U wagi nad poezją  i w ym o w ą .  Ćwiczenia w  n iektórych  

gatunkach sty lu ,  W ilno 1820.
s P oezja  op isowa D elil le’a w  Polsce,  Kraków 1934, s. 36.
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W szedł — w net się rozległ korków  huk,
Prysną szam pańskich krople strug.
Już stoi przed nim  R oast-B eef krw aw y  
I trufle — zbytek m łodych lat,
Francuskiej kuchni cenny kwiat;
Strasburski pasztet w iecznej sław y,
Ananas złoty pośród grusz 
I ser lim burski pachnie tuż 1.

(Strofa 16)

B ursztyn na fajkach Carogrodu,
Tu porcelana, ów dzie bronz,
W krysztale rżniętym  w oń ogrodu,
Ekstrakty kw iatów  — fiolet, pons;
Grzebyczki i p ilniki różne,
N ożyczki krzyw e i podłużne;
I do paznokci i do ust
K ilka dziesiątków  szczotek... Gust
Tak kazał...

Przez trzy godziny się przebiera  
M iędzy lustram i spędza czas...

(Strofa 24 i 25)

Zresztą i Muza staw ia veto!
Daje m i now y tem at — bal...
Oniegin jedzie tam  karetą,
Zdyszane konie pędzą w  dal.
W ulicy sennej leżą śniegi,
Ściem niałych dom ów śpią szeregi.
Tam się w yciągnął karet rząd;
Z podw ójnych latarń św iatła prąd 
Na śnieg tęczow ym  blaskiem  pada.
Oto w spaniały lśn i się gmach.
M nóstwo kagańców  błyszczy w  mgłach,
Na szybach cieniów  drży gromada.
Profile głów ek snują tam:
Figury m odnych panów, dam...

(Strofa 27)

Lecz gw arem  balu zam ęczone,
Z dnia czyniąc noc, zam knąw szy drzwi,
Kotary cieniem  otulone 
Zabawy dziecię słodko śpi.
Południe m inie nim  się zbudzi...

(Strofa 36)

1 Tłum. L. Belm ont.
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Po przyjeżdzie do m ajątku w uja, Oniegin:

...ujrzał wnet 
Ze nuda na wsi gospodarzy,
Jak w  m ieście, chociaż nie ma tam
B alów  i w ierszy, kart i dam. (Strofa 54)

W uryw kach z podróży Oniegina m am y obrazek odeski („Mieszkałem 
owych dni w  Odessie...“):

Ściem nia się... Znikły ostryg kopy...
W ieczór — opery bije czas._____________________^ 4 8 __9)

W acław Lednicki przypom niał, że puszkinologia łączy obraz ży
cia Oniegina z w ierszem  J. J. Tołstoja „Posłanije Peterburgskom u 
żitielu“, k tóry  zawiera opis życia światowego młodzieńca owej epoki \  
Dodajmy od siebie, że niektóre szczegóły tego szumnego trybu  życia 
przeszły do rosyjskich „romansów cygańskich“.

Na zakończenie obrazki z życia dw oru Czartoryskich, zaczerpnię
te  z poem atu Niemcewicza „Puławy*

Ilekroć nad tą w odą po sm ugach zielonych  
Chóry dziew ic, w onnem i kw iaty  um ajonych,
W iodły tańce w esołe! — naw et k iedy zima 
W tw ardych okow ach drętw e przyrodzenie trzyma,
M iejsce to w esołości n ie jest pozbawione.
Patrz, jak niebo tysiącem  św iateł roziskrzone,
Jak te drzew a lśn iącym i okryte szronam i 
Z aw ieszonych kagańców  goreją ogniam i!
W szklanne kryształy ścięte jeziora obfite  
Na nich  tysiąc piękności, sobolem  okryte,
Na lotnych sankach, pchane przez m łodzież w esołą  
Stokroć gładkie rów niny obiegają wkoło.
Kończy rozryw kę sztuczny pożar w  nocnych cieniach  
I pękające race w  gw iadzistych sklepieniach. (567—580)
Już w racają od stołu i już poczet rączy 
Powraca do pokojów; ci w koło bilaru
Ci w koło arabskiego tłoczą się nektaru. (402—4)
Goreją setne św iatła, już lody roznoszą,
Już się przyjem ne w  górę w on ie ponczu wznoszą;
Brzmi w esołym i tony radosna m uzyka,
Dalej gracze lom browe, w  około stolika
Siedzą.., (863—7)

1 O bjaśnienie do Eugeniusza Oniegina  w  Bibl. Nar., s. 20.
2 Wyd. J. K allenbach, Brody 1907.
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3.

Nie mówimy o zależności Mickiewicza. „Puław y“ powstały 
w  1802—4 roku, ale zostały ogłoszone dopiero w 1855 roku w „Prze
glądzie Poznańskim “ ; wiersz Tołstoja ukazał się w 1821 roku; Puszkin 
pracował nad „Onieginem“ w  latach 1823— 30. Stw ierdzam y tylko, 
że w  dziele angielskim, francuskim , rosyjskim  i polskim w ystępuje 
podobny schemat, co w „Zimie m iejskiej“. Schemat to zresztą zróż
nicowany w  poszczególnych poematach: np. u Delille’a m am y rozryw 
ki intelektualne, u Puszkina znów obraz życia bogatego panicza, obraz 
właściwy literaturze klasycystycznej, zabarwia się już  rom antycznie 
(motyw znużenia, spleenu). Na podstawie przytoczonych przykładów 
można mówić o dwu schem atach: wiersz o życiu salonowym (Pope) 
i w iersz zimowy (Saint-Lam bert, Delille). Niemcewicz, Mickiewicz 
i Puszkin kom binują oba schematy.

Od czasów J. T retiaka w iążą badacze „Zimę m iejską“ z w ier
szem Trembeckiego „Do J. P. M iera mieszkającego na  w si“. „Pod 
względem treści, jest to jakby uzupełnienie wiersza „Do M iera“ — 
pisał Tretiak w cytowanym kom entarzu — Trembecki w  wierszu swo
im wysławiał życie wiejskie w  przeciw staw ieniu do życia miejskiego, 
ale pochwała jego odnosi się tylko do letniej pory. W zakończeniu 
wzywał swego przyjaciela, aby gdy nadbiegnie „podlejsza pora roku“ 
tj. zima, przyjeżdżał do W arszawy „podzielić się sobą ze stołeczny
m i“. Mickiewicz podejm uje niejako nić opuszczoną przez Trem bec
kiego i rozpoczyna swój wiersz od obrazu zimy i przyjazdu wieśniaka 
do miasta, a następnie daje pochwałę pory zimowej, obraz rozryw ek 
i przyjem ności stołecznych, co stanow i jakby pendan t do obrazu i po
chwały letnich przyjemności wiejskich u Trem beckiego“ \  Nie m a 
w ystarczających powodów do takiego ograniczania Mickiewicza. Po
dobnych wzorów było więcej ; m am y tu ta j znowu do czynienia z pew 
nym schematem. Ignacy Krasicki: „Piszesz mi W M pan, iż przenosisz 
się do m iasta stołecznego na czas zimowy, ponieważ wieś w tej porze 
jest nudna. Na taki wyrok, lubo by wiele powiedzieć można, iżbym  
się nie zdał jednak zbyt trudnym , może nie tak  W M panu, jak  jejm o
ści, to tylko wyrażam :

1 Dzieła A dam a M ickiewicza,  w yd. Tow. Lit. im. A. M., L w ów  1896, I, s. 5.
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M iłe w  m iastach przebycie w śród zabaw i zbytków,
Przebycie, co w esołość, potem  sm utek rości.
U m ysł n ie  uprzedzony bada się pożytków,
Zły m iesiąc nazbyt tuczny, gdy po nim  rok p o śc i1.

Ignacy Tański w w ierszu „Do J. O. K. Sanguszkowej“ :

Już się tu szerzy m oc twardej Jesieni:
Już jej potęgą w szystko żyć przestaje 
Co pachnie, karmi i co się zieleni:
Um ilkło ptastwo, głuchym i są gaje.
A le nad inne naszej okolicy  
Stała się sroższą ta przykra postawa,
Gdy się przenosisz, X iężno, do stolicy,
Gdy cię  nam pyszna w ydziera W arszawa.

M ieszkańcy w iosek, spokojne ziem iany,
Żalą się na te Jesienne n ie ła sk i2.

W „M alwinie“ (1816) M arii W irtem berskiej czytamy list m ajo
ra  Lissowskiego, pisany ze stolicy do przyjaciela: „Alfredzie! cóż u  cie
bie w  głowie? W arszawa w całej swojej świetności wzywa wszystkich 
sług swoich; bale, reduty , szlichtaty, pasztety, kom eraże w zupełnym  
są ruchu; doskonałe mrozy doskonale nieznośną wieś czynić muszą, 
a ty  najw ierniejszy między w iernym i wielbicielami miasteczka nie 
możesz się od nudnych swoich folw arków oderwać! — Przybyw aj jak  
najprędzej, inaczej odrzekam się ciebie na zawsze i z rzędu pierwszych 
naszych elegantów  w ym azanym  zostaniesz“ \  Posiadam y przy 
kład jeszcze bliższy. Onufry Pietraszkiew icz „darow ał“ To
w arzystw u Filom ackiem u w  pierwszych miesiącach 1818 roku 
satyryczną opowieść w form ie listu  pt. „Modnicki do W ojewo- 
dzica“, gdzie znajdujem y podobne wezwanie: „Z utęsknieniem  w y
gląda cię Warszawa. Praw da, że wiosną i latem  przyjem niej jest 
w iejskim  oddychać powietrzem ; ale zima i obum ierające przyrodze
nie zdają się nas same wzywać do miasta. Tymczasem już blisko pół 
zimy, a ciebie tu  kochany W ojewodzicu nie w idać“. Jako rozryw ki 
m iejskie wym ienia M odnicki bale, towarzyskie zabawy, sz lich tady4.

1 Różne w iersze ,  „Do...“.
2 Wiersze i p ism a różne,  W arszawa 1808, s. 237—8.
3 Wyd. Bibl. Nar., s. 50— 1.
4 Poezja Filomatów,  Kraków  1922, I, s. 173—6.



58 WACŁAW K U BAC K I

W ten sposób upada sprawa filiacji, wpływu, zapożyczeń. W y
suw a się natom iast zagadnienie historyczno-społecznej genezy „Zimy 
m iejskiej“. Schemat literacki, oparty na realnych stosunkach spo
łecznych, rozwiązuje wiele trudności, z którym i dotąd nie można było 
sobie poradzić. Obiektywny obraz literacki odbija zawsze układ 
stosunków społecznych, tryb życia w arstw y, nadającej ton. Panicz 
rozbijający się modną kolaską lub bogatym  zaprzęgiem w sanecz
kach był częstym tem atem  poezji, kom edii i sa tyry  XVIII-go i po
czątków XIX wieku (do dzisiejszego dnia żyje w „rom ansach cygań
skich“). Symbolika społeczna tego m otyw u w ystępuje jasno w sybe
ryjskich wspomnieniach Dostojewskiego, k tóry  opowiada, jak  ka- 
torżnicy dokuczali zesłanej szlachcie powiedzeniem: „Bywało P iotr 
przez Moskwę „prio t“ (pędzi), a teraz P io tr „wieriowki w iot“ (sznury 
kręci).

„Zima m iejska“ może być obrazem  życia, na które Mickiewicz 
patrzy ł lub o k tórym  słyszał i czytał. To rzecz drugorzędna. N aj
ważniejsze jest w ierne odbicie społecznej rzeczywistości. To prze
sądza o wartości utw oru, a nie fakt, czy sam Mickiewicz czy złota, zie
m iańska młodzież są bohateram i w iersza (czym zaprzątali sobie głowy 
daw niejsi badacze). Trafność schem atu społeczno-literackiego spra
wia, że, jeśli naw et autor w chwili pisania „Zim y“ nie był hedonistą 
i nie miał nic wspólnego z wileńskimi paniczami, to w  każdym  razie 
kreślił swój przyszły wizerunek z epoki Odesko-Krymskiej i pisał na 
w yrost satyrę na samego siebie! „Zima m iejska“ była „ćwiczeniem“ 
i to nie tylko w stylu poetyckim, lecz także ćwiczeniem imaginacyj- 
nym  w  pewnym stylu życia. Bez przeżycia w m arzeniu opisywanych 
uroków  wykwintnego próżniaczego spędzania czasu, nie mógłby zresz
tą  Mickiewicz stworzyć swego poemaciku.

Tylko wspom nianym  praw em  literacko-społecznego schematu 
można wytłumaczyć taki fakt, że Puszkin mógłby w „Zimie m iejskiej“ 
rozpoznać wzór życia swego Eugeniusza Oniegina, a Mickiewicz mógł
by powtórzyć trochę z rozczuleniem, a trochę zapewne z niesmakiem 
ostatni uryw ek z podróży Oniegina:

M ieszkałem  ow ych dni w  Odesie...

Dotykamy spraw y satyry. Peryfraza pseudoklasyczna jest środ
kiem  stylistycznym, którym  się posługiwali poeci dla wyrażenia roko
kowej wyszukaności, tęczowej, m ydlanej bańki salonowej kultury. Po 
zestawieniu peryfraz Mickiewicza z peryfrazam i Pope’a, Delille’a
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i Puszkina nie trzeba dowodzić, że Mickiewicz nie wynalazł tej eks
presji poetyckiej (jak zdaje się sądzić Tański), lecz że zręcznie korzy
stał z w ypróbowanej przez w ielu mistrzów techniki artystycznej.

Poetyka historyczna może tu taj niejedno wyjaśnić. Peryfraza 
m iała za zadanie w edług Euzebiusza Słowackiego „myśl pospolitą 
podwyższyć“ \  Ja k  widzimy, mamy w samym założeniu rozbieżność 
między nikłą treścią i obficie poetyckim jej wypowiedzeniem. Owa 
celowa sztuczność i przesada stylistyczna są wyrazem  autorskiego 
dystansu do tem atu, kom prom itują błahość treści (tzn. przedstaw iane 
życie wyższych sfer), i prowadzą w sposób zupełnie naturalny  do 
quasi parodii, narażają  bohaterów  utw oru na krotochwilnie-lekce- 
ważący ton, w yw ołują wrażenie, że wiersz opisowy ociera się o satyrę. 
Innym  środkiem stylistycznym , służącym do w yrażania kunsztowno- 
ści, jest przekładnia, niezw ykły szyk słów. Obu tych środków, pery- 
frazy i przekładni, użył Mickiewicz w „Zimie m iejskiej“ śmiało i z w y
raźną lubością.

4.

Nie brak  w ,,Zimie m iejskiej“ wydźwięków osiemnastowiecznej 
satyry  i komedii. L iterackim  pratypem  złotego młodzieńca jest Love
lace z „K larissy“ Richardsona i jego potomek, żyjący w Stanisławow
skiej epoce — Fircyk. Zacznijmy od satyry Adama Naruszewicza pt. 
„Fircyk“ :

Fircyk grzeczny kaw aler, każdy m i powiada.
Znam go: je sm acznie, p ije dobrze, w ie le  gada.
A na czym że ta grzeczność fircyka zależy?
Czy że m u dziw nym  kształtem  fryzura się jeży,
Czy że jaki w ygw iżdże w łoski kancik kusy,
Czy że w innym i pachnie cały spirytusy?
Na piętach się w ykręca, lata jak sparzony 

^Jdając A rlekina z lisim i ogony:
Czy że się rozw aliw szy grądal na kanapie 
W przytom ności zacniejszych jako w ielbłąd sapie?
Czy że sw ą przed zw ierciadłem  piękność rozpościera,
Cukrowe kartki pisze i sam je odbiera?

Czy że się w  m odne suknie coraz stroi ładnie 
Gładko gra m ariasza, gładziej karty kradnie;
Bluzga co ślina niesie, n ie ma w  gębie tam y,
Gorsząc m łodzież n iew inną i uczciw e damy?

1 Dzieła,  W ilno 1824 —6, I, s. 267.
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Czy że z w ielk im  rękaw em , z huczną m iną chodzi,
Przym aw ia i przeprasza, łże i ludzi zwodzi;
B ierze w szystko na kredyt, a gdy m u dopiecze 
Pan dłużnik, incognito z m iasta gdzieś uciecze?
Czy że się sam pow ozi lub gdy zim a stanie  
Trzaska biczem  m isternie, usiadłszy na sanie?
A kiedy Fircyk grzecznym  kaw alerem  takiem ,
Któż będzie sow izdrzałem , głupcem  i prostak iem ?1

W satyrze „Reduty“ m ianował Niemcewicz złotego młodzieńca 
„pierwszym  m inistrem  króla F araona“ , co przypom inam  ze względu 
na szablon, od którego także młody Mickiewicz nie wolny. W satyrze 
„Popraw a W arszawy“, której autorstw o przypisuje się K. W ęgier
sk iem u 2 i Fr. Zabłockiem u3 czytamy:

W szystko teraz statkuje i sługi i pany,
Reszta jeszcze św istaków  saneczkam i dzwoni,
Roztrąca po ulicach, sw oje głupstw o goni;
Lecz i teraz n ie długo, bo w szystko czas m ierzy  
I tych albo pieniądze lub sanna odbieży.

Niezmordowanie ściga F ircyka Franciszek Zabłocki:

K aw aler de Fortuna, prócz talentów  św iata  
N ie m ający w łasnego w  kieszeni dukata.
Widzisz przecie, jak głośne w  stolicy  gram  role 
Przez znaczne aw antury, przez dziew cząt sw yw ole;
Jaką m am  garderobę, koniki, k o la sk i!4

Pupka, lalka, elegant, gładyszek 5

Gaszkowie i gotow alniani rycerze H.

W „Baliku gospodarskim“ czytamy regestr długów fircyka, kapitana 
Flin tyna: za ostrygi, wino szampańskie, puder, pomadę (I, 5). Nie brak  
ostrych ukłuć w „Liście z W arszawy do przyjaciela siedzącego na w si“.

Ignacy Krasicki odmalował F ircyka w stołecznym  m entorze Mi
kołaja Doświadczyńskiego. F ilu t „przyszedłszy do W arszawy w ku
braku  bez chłopca, jeździł już naówczas karetą  angielską na resorach,

1 L irykó w  księga IV, 29.
2 Pism a rozm aite w spółczesnych I (Wyd. M ostowskiego) W arszawa 1803,

s. 451.
3 Pism a F. Zabłockiego w yd. B. Erzepki, 1903, s. 130.
4 Żółta sz lafmyca,  III, 1.
5 Sarm atyzm ,  II, 3.
6 Balik gospodarski,  I, 4.
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a osie uginały się pod ciężarem sążnistych hajduków “. Młodzieniec 
powziął serce do nieotartego jeszcze na stołecznym bruku Doświad- 
czyńskiego i zaprosiwszy go na ostrygi łaskawie pouczał, na czym po
lega praw dziw a galantomia: „Rozwodzić się więc z affektam i, w zdy
chać, płakać, cierpliwie oczekiwać, wyszło to z mody. Wstęp pierw 
szy czyni efronteria, gęsta wolne, dyskursa śmiałe, obmowa, chlubie
nie się z mniemanego szczęścia, strój w ytworny, ekwipaż gustowny, 
ekspens rozrzutna“. (I, 8).

Fircyka obeznanego z sekretam i gotowalni, „wypiżmowanego, 
wy pudrowanego, wyfryzowanego“ przedstaw ił A. K. Czartoryski 
w  „Pannie na w ydaniu“.

Niemcewicz w „Powrocie posła“ stworzył postać Szarm antckie- 
go, k tóry  w  drugim  akcie opowiada, jak  przyjem nie spędza dnie:

Lata przeszłego, gdyście na sesjach siedzieli,
G dyście się przez dzień cały m ęczyli, krzyczeli,
Ja z pudrem i z pomadą w łos sczesaw szy wonną,
W siadłszy w  m ą karyjolkę, alboli też konno 
O bleciałem  M okotów, Wolę, Królikarnię,
Łazienki i Powązki, czasem  Bażantarnię;
W ieczorem przebraw szy się, przy pow iew nym  chłodzie 
Łajałem  wraz z drugim i Sejm  w  Saskim  ogrodzie;
W ypiłem  z przyjaciółm i ponczu dużą czarę,
Zjadłem  brzoskwiń, m orelów  za dukatów  parę;
Po tym koło dziesiątej, kończąc dzień przyjem ny  
Foksalow e zabawy okryw ał m rok ciemny.

Jak  widzimy, ciężkie padały skargi na literackich krew niaków 
tow arzystw a występującego w „Zimie m iejskiej“ ; wytykano im próż

n iac tw o , m arnotrawstwo, pustkę życiową, zepsucie i obojętność na 
najdonioślejsze spraw y narodowe.

5.

Stwierdzam y w „Zimie m iejskiej“ schemat wiersza zimowego 
z wydźwiękiem  satyrycznym . W ydźwięk ten pochodzi stąd, że Po- 
powska feeria high life’u nabrała w  patriotycznej literaturze stani
sławowskiej cech niemiłej cudzoziemszczyzny. Ziemiański Sarma
ty zm przeciwstawiał się wiejskiemu, czyli dworskiemu, kosmopoli
tycznem u stylowi życia. Sarm atyzm  i ziemiańskość jako ideały na
rodowe znajdowały uzasadnienie gospodarcze w fizjokratyzm ie i nad
budowę ideologiczną w Rousseauwsko-Delillowskiej tęsknocie do na
tu ry  jako trybu  życia prostego, zdrowego i moralnego.
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Pochwała wsi szła tradycyjnie w  parze z naganą m iasta („Po
w ązki“ Trembeckiego). Delille — jeden z rozbitków ancien régim e’u— 
był antyurbanistą nie tylko na skutek pewnego urazu rewolucyjnego, 
lecz także dla literackiej zasady kontrastu , czemu dał wyraz 
w „L’homme des champs“ :

Częstokroć sprzeczne z sobą zbliżając przedm ioty 
Maluj m ieszkanie zbrodni przy schronieniu cnoty 
I okropne z tk liw ym i łącząc w idow iska  
Ozdób m iast nieszczęściam i w ieśn iaków  siedliska.

Dlatego wspaniałości Paryża budzą w poecie przekornie niewesołe 
refleksje:

Co tam sm utków! co zbrodni utajonych w  gminie!
Ileż tam łez się leje! ileż tam krw i płynie!
Przyrodzenie się wzdryga. Lecz w n et rym y tw oje  
W racają nam m urawę, zarośle i zdroje:
Sprzeczność nowego jeszcze w dzięku im dodaje,
M ilsze nam  są zefiry, strum ienie i gaje;
A serce, które oddech zepsucia ozionie  
Znowu na przyrodzenia orzeźw ia się łonie.
Tak Russo, w  ulubionych m u gajach ukryty
Gdy z końca ścieżki postrzegł w ież P aryskich szczyty,
„O m iasto, w ołał, pełne w rzaw y, dymu, błota,
Gdzie kobietom  w styd obcy, a m ężczyznom  cnota.
Szczęśliw y, kto w  ustroniu m ogąc żyć swobodnie  
N ie patrzy na twój przepych i na tw oje zbrodnie!“
I sam, znowu się w  gaje zanurzając ciem ne,
Spokojną m yśl zapuszczał w  m arzenia przyjem ne \

Rozkwit sielanki, literacki odblask m itu o złotym wieku ludz
kości, ku lt Wirgiliusza jako autora dydaktycznego poematu ziemiań
skiego, ma na przełomie XVIII i XIX wieku doniosłą wymowę histo
ryczną. „Eklogi“, „Georgiki“ M arona były w  swoim czasie zamówie
niem  społecznym. Znękani w ojną domową, wyniszczeni gospodarczo, 
sterroryzowani proskrypcjam i Rzymianie szukali pociechy po utracie 
swobód obywatelskich w zaciszu wiejskim. Poezja w pajała zamiło
wanie do pracy na roli, aby zapobiec w yludnianiu się wsi, która do
starczała państwu siły zbrojnej do podboju świata.W  ten sposób sy
stem  wojskowy, dyktatorski, im perialistyczny patronował marzeniom

1 A. Feliński, Pisma w łasne i przek ładania  w ierszem ,  t. I, W arszawa 1816,. 
s. 354—6.
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poetów o Saturnow ych wiekach. K. Koźm ian wyznawał w przypi
sach do I pieśni „Ziemiaństwa Polskiego“ : „Mnie po wytłum aczeniu 
Bukolików W irgiliusza przejęła ochota pisać o wiejskim  życiu i do 
niego współziomków zachęcać; było to w  chwili, w  której zepchnię
tym  z politycznego życia do nieczynności nic nie zastało, jak  wieś i ro
la: „nihil agricultura melius, nihil homine libero dignius“ czuł i po
wiedział Mówca Filozof, k tóry życie wśród burz politycznych przepę
dził i padł ich ofiarą“.

Schyłek XVIII i pierwsze dwa dziesiątki XIX wieku zaktuali
zowały w Europie W irgiliusza. U stępujący z areny przedstawiciele 
ancien régim e’u  wylewali apokaliptyczny gniew na miasta, na wszy
stkie Babilony, Niniwy, Sodomy i Gomory, siedliska zwycięskiej bestii 
rew olucyjnej. Polityczne w arunki sprzyjały w  Polsce żywiołom 
wstecznym ; pierwotne, wiejskie formy życia, z zasady zachowawcze, 
okazały się odporne na w ynaradaw iające zakusy zaborców. Miasto 
zaś w  rozw ijającym  się systemie kapitalistycznym  było raczej tw orem  
kosmopolitycznym. Widok szybko w yrastających fortun bankier
skich, przemysłowych i kupieckich ożywił starą zawiść stanową szla
chty do mieszczan. Literacki antyurbanizm  trw a u nas aż do pozy
tywizm u, a i potem  nie znika całkowicie. Sielankopisarzom, auto
rom  poematów ziemiańskich i gawęd szlacheckich sekunduje w ich 
niechęci do miasta komedia ziemiańska 1 i powieść ziemiańska. Pseu- 
doklasyćzni bonzowie nie mogli darować Józefowi Korzeniowskiemu, 
że wyłam ywał się ze stanowych szranków i zaglądał na mieszczańskie 
podwórko 2.

Sielski pacyfizm naszej poezji porozbiorowej tłum aczy się upad
kiem politycznym  i znużeniem po wojnach napoleońskich. „Rolnic
tw o“ Dyzmy Bończy Tomaszewskiego jest klasycznym przykładem  
historycznie uwarunkowanego wirgilianizm u:

I w  owej pospolitej naszych swobód toni 
W yście m i swej niebieskiej nie um knęli dłoni 
O Panny przechodzące Gracye w  piękności!
Wy serce m oje pełne sm utku i żałości 
Ukoić starały się pieszczonym  sw ym  tonem  
Nucąc ze mną pieśń żalu nad Ojczyzny zgonem,

1 Al. Fredro; studium  na ten tem at zapow iedział Z. Szw eykow ski w  K s ię 
dze p am ią tko w e j  ku czci prof. Juliusza Kleinera.

2 Por. Korespondencję  literacką K aje tana  K oźm iana z  Franciszkiem W ę ż y 
kiem,  Kraków  1913.
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Wy orzeźw iając duszę i um ysł strapiony,
Przyw iodły m ię w  te ciche i spokojne strony,
A ukazaw szy pola i rów niste n iw y,
Rzekłyście: orz, siej, zbieraj i śpiew aj szczęśliw y.

(Pieśń III, 1499— 1508)

Poszedł rolnik ze sm utkiem  do sw ych gum ien now ych  
Młócić zboże n ie sobie, ale dla w ojskow ych.
A łzy z potem , chociaż już w  zim nej porze roku  
Kroplami z jego g łow y spadały po toku.

(Pieśń IV, 2183—6)

Orzmy Bracia i w  zgubie nie przestajm y pracy,
N ie z w yrzekań pow inni być znani Polacy;
Lecz z tej m ęskiej stałości, co w  rów nych przygodach  
Znajdowała się w  w ielk ich  upadłych Narodach.
Jeszcze ziem ia ojczystą być nam  n ie przestała,
A gdy ją ręka będzie lem ieszem  krajała,
Znajdzie w  niej jeszcze Ojców popioły i kości,
Te drogie szczątki daw nej chluby i w olności.

(Pieśń IV, 2411—8)

Poetyka sielanki odpowiadała nowym w arunkom  narodowego 
bytu, albowiem, jak  uczył K. Brodziński, „według powszechnie przy
jętego określenia idylla jest w ystaw ieniem  szczęścia w ograniczeniu“. 
Z tego minimalizmu robiono cnotę narodow ą. W rozprawie K. Bro
dzińskiego „O idylli pod względem m oralnym “ znajdujem y w yraźny 
program  poetycko-stanowy: „Czyli w  dzisiejszych czasach nie mogły
by być malowane obyczaje i pożycie naszych ziemian wyższego sta
nu? Uważam to nie tylko za piękne pole dla poezji rolniczego naro
du, ale za środek do dążeń m oralnych. Czemuźby po rolach osiedli 
obywatele nie mieli być idyllicznie wystawieni? Poezja, która, jak 
Krasicki w  Podstolim, m alować będzie obraz szczęśliwego pożycia na 
wsi, wzór obywatela, ozdobi się pięknością i użytkiem. Praw da, że 
obyczaje wiejskie tchną dziś stolicą i miłością mody, że znikły dawne 
narodowe obyczaje i obrzędy, że rolnicy mało dziś w ystaw ują obra
zów idylli. Ale poezja m aluje rzeczy, jak  być mogą i powinny, w y
biera to, co najpiękniejszego jeszcze na polu rzeczywistości wynaleźć 
może, to stara się rozkrzewiać, do tego zachęcać... Kiedy obywatel 
z skromnym m ajątkiem  przestanie naśladować hrabiów i książąt 
w  sposobie życia, w ubiorze i sprzętach, przestanie być echem stolicy, 
kiedy przywyknie być raczej Polakiem  ziemianinem w obyczajach, 
niżeli niewolnikiem tego, co mu dzienniki obcych mód nakazują, poda
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poecie obraz szczęśliwego życia. Cnoty domowe i sąsiedzkie, pa triar- 
chalna nad włościami opieka, skrom ne i bogobojne życie, niew inne 
zabawy, miłe prace około roli, piękniejsze podadzą obrazy, niżeli 
zm yśleni pasterze; wrodzone narodowi naszem u cnoty: gościnność, 
szlachetność, miłość rodzinna piękniejszych, dostarczy wzorów nad 
m odne obrazy dworskiego dowcipu. Te obrazy, w prostocie i p raw 
dzie kreślone, zaszczepią smak do czytania w  każdej klasie, ziem ianin 
uczuje więcej godność swoją i szczęścia swojego, śmiać się będzie 
z niew olników mody i zbytków, tak  jak  dziś jest wyśm iany, jeżeli je 
w brew  m ajątkow i i skłonnościom swoim chce naśladow ać“ \

Taki był pozytywny program  pseudoklasyków. Negatywną rolę 
grała satyra, która chłostała „niew olników mody i zbytków “ . 
W świetle wywodów Brodzińskiego „Zima m iejska“ była aktualną sa
ty rą  społeczno-obyczajową. Nie b rak  w ypadów  satyrycznych w  po
zytyw nym  „Panu Podstolim “, k tóry  stanow i ważne ogniwo przedsta
wianego tu ta j procesu ideowo-literäckiego; niektóre obrazki, w yśm ie
wające elegancję i zbytki, bliskie są salonowej karykaturze Mickie
wicza. Osiemnastowieczna litera tu ra  salonowa (u nas przew ażnie sa
ty ra  i komedia), ogrody botaniczne oraz poem aty opisowe (u nas Dyz
ma Bończa Tomaszewski w „Podróży z W iednia do Schenbrun“) przy
czyniły się do spopularyzowania herbaty  i kawy. Bohater Krasickie
go podrwiwa z modnych napojów: „Na nieszczęście weszła w  modę 
kaw a i herbata. W ydatek to nielada na te  damskie łakotki, a kiedy 
się człek domowej hanyżkowej albo km inkow ej napije i lepiej 
się posili i posiłek mniej drogi. Zyto się, Mospanie, w  domu rodzi — 
rzekł dalej do mnie — a kawa gdzieś tam  za morzem, a dopieroż h e r
batka, k to  ją  tam  wie gdzie. A tu  trzeba tymczasem dla naszych żo
nek imbryczków, łyżeczek, taców, puzderków  na cukier, a wszystko 
to musi być srebrne, a wszystko to z Gdańska albo Auszpurga albo No- 
rem berga. Filiżanki jak  się tłuką tak  się tłuką, Mospanie, a ta  sko
rupa, że na niej kw iatek i gdzieniegdzie niby to  pozłota, bardzo wiele 
kosztuje. Bogdaj to nasi ojcowie, M ospanie; ja pamiętam, żeśmy, 
dzieci, nigdy tych specjałów nie znali: w  niedzielę na śniadanie rosół, 
w inne dni piwo z serem, a czasem kiełbasa; na post żur, albo polew
ka, a człek był zdrów“ 2.

W przedmowie K ajetana Koźm iana do „Ziemiaństwa polskiego“ 
znajdziem y zarówno ślady m itu o złotym wieku, echa Rousseau’a

1 Pism a es te tyczno-kry tyczn e ,  W arszawa 1934, I, s. 411 i 415—6.
2 Wyd. Bibl. Nar., s. 182.

5 P am ię tn ik  L ite rac k i XXXVIII
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i troskę patriotyczną, jak  w yraz polityki stanowej: „Wy ściśle spojeni 
z na tu rą  najlepszym i będziecie sędziami jej obrazów. Usiłowałem 
zrobić je tyle szlachetnymi, ile jest wasz stan  wiejski, tyle pożytecz
nym i, ile wasze powołanie, ty le  godnymi was, ile godni jesteście po
ważania, szacunku współziomków; ty le  narodowymi, ile wy jesteście 
narodem. Wydacie wyrok, czyli byłem  szczęśliwy dopiąć tego nie
łatwego celu. A jeżeli rozrzucone w nich przestrogi ulżą waszej p ra 
cy, opisy przyniosą w troskach pociechę; — rady i wspomnienia n a t
chną silniejszym zamiłowaniem tej ziemi, którą w łasnym i rękam i 
upraw iacie i tego stanu niewinności i skrom nej prostoty, przez k tóry 
usunięci od skażenia, zachowujecie dotąd czerstwe i niezmienione oj
czyzny naszej ry sy “.

Syn Koźmiana donosił w  1824 roku z W arszawy Franciszkowi 
M orawskiemu: „Osiński czytał Ziemiaństwo na obiedzie u Mostow
skich, kobiety się spłakały, a mężczyźni czuli wszędzie W irgiliusza. 
To by dopiero trium f odniósł mój ojciec, gdyby Ziemiaństwo dało na
szym elegantom smak do wsi...“1. Przypom nijm y, że M arm ontel pi
sząc o poezji dydaktycznej wym ieniał dw a zadania poematu ziem iań
skiego: „C’est d ’inspirer de l’estime et du goût pour les travaux ru sti
ques et de les ennoblir en les développant“ oraz drugie o w yraźnie mo- 
ralno-społecznym  charakterze: „C’est de faire aim er la campagne
à cette foule oisive et ennuyée des riches habitants des villes“ 2. То 
jest pozytywna poetyka Brodzińskiego i Koźmiana i negatyw na (pa- 
rodystyczna) „Zimy m iejskiej“ .

6 .

Wiersz Mickiewicza ukazał się w 1818 roku w „Tygodniku Wi
leńskim “. Pismo to redagowali kolejno następujący oświeceni postę
powcy: Joachim  Lelewel, Michał Baliński i Ignacy Szydłowski. Jak  
w skazują dwa ostatnie nazwiska, był to nieoficjalny organ Towarzy
stw a Szubrawców, z którym i, jak wiadomo, młody Mickiewicz prag
nął współpracować, przeznaczając dla „Wiadomości Brukowych“ sa- 
tyryczno-oby czaj owy „Przypadek na  gościńcu“ 3.

Pośród szubrawskich tem atów  znajdujem y wątki satyryczne po
krew ne „Zimie m iejskiej“. Były to: m odne wychowanie, próżniacze,

1 L. Siem ieński, P o rtre ty  li terackie, Poznań 1868, III, s. 316.
2 Eléments de l i ttérature, art. D escriptif .
3 Wyd. sejm owe, V, s. 381.
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puste życie złotej młodzieży, karciarstw o i utracjuszowstwo. Oto np. 
re jes tr w ydatków  modnego kaw alera:
„F rak  i spodnie garniturow e koloru modnego, trzewiki,

pończochy . . . . . . .  zł 418
Cukiernikom  za likier, pącz, cukierki, ciasta, lody etc. zł 3.721 gr 12 
M arkierowi w  kaw iarni pod ś. Janem  za 2.825 partii bi-

lardowych, licząc razem i kontrpartie zł 565
M arkierowi w cukierni na wielkiej ulicy zà partie,

kontrpartie i a la giery i pożyczone gotowymi zł 1.223 g r 10
Na prenum eratę Zurnalu modnego, dla M arazan de

Mod, u której była na edukacji Egle . zł 166 g r 20
Na wódkę kolońską, pomady, lornetkę, okulary wi

szące, ostrogi, pejcz itd. . . . . . zł 523
Na drążki i sanki . . . . . . . zł 1.283

Berej terowi za ochwacenie i rozbicie najiętego konia zł 1.520
Na zagodzenie żyda, noszącego jabłka, którego roz

trąciłem, lecąc do Niemieży na kołduny, dokąd
już cała kompania wcześniej ode mnie pojechała zł 40

Za bilety teatra lne i pącz w bufecie . . . . zł 682
Nadto u  bufetniczki jest rachunek do opłacenia.
Na bilety maskaradowe, na maski i w ydatki w bufecie zł 1.428

Krawcowi za dorobienie ośmiu kołnierzy do płaszcza,
12 klapek i trzech przepasek . . . . zł 97

Za nowomodne guziki do dawniejszego fraku . zł 66
Na Czekino (gra hazardowa przyp. mój) . zł 4.500
Na lulki, ty tuń  turecki, sygaro, munsztuczki burszty

nowe, cybuchy . . . ............................. zł 519
Malarzowi za 12 m iniatur . zł 450
Za buty  z podkówkami mosiężnymi . . . . zł 100
Za dewizki do zegarka, pieczątki, pierścionki, kolczyki,

f l a k o n i k i ................................................................zł 1.800“ 1
Kiedy indziej czytamy w  liście pewnego obywatela: „30 talii 

kart, 2 kopy cytryn, pejczyk, lulkę, lornetkę i ostrogi dla Pana Józefa 
posyłam przez M acieja“ (1817, nrk  18). Gra w Faraona doczekała się 
tu ta j licznych wzmianek satyrycznych (1818, n rk  82, 1819, n rk  122 
i 142). Szubrawcy niezmordowanie karcili rozrzutność na stroje, po

1 Wiadomości B rukowe  1817, nrk 9.
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jazdy, zabawy karnawałowe, szlichtady (1820, n rk  161 i 191— 2). 
W obrazku, naśladującym  modne „rozmowy zm arłych“ , przedstaw io
no, jak  przed sądem Minosa stanęli książę U tracjusz, H rabina Modnic- 
ka, Fircyk i Zero. (1819, nrk  112).

Modną młodzieżą zajmował się Jędrzej Śniadecki w  „Podróży 
próżniacko-filozoficznej po b ruku“. W jednym  z ustępów  tej „Po
dróży“ znajdujem y ustaw y „Sentym entalnego Tow arzystw a“, k tóre 
wzięło sobie za cel „przytłum ić bakałarstwo, w ytępić barbarzyństw o 
hgotyzm w m yślach i uczuciach... Z tego to  zaniedbania sm aku i pięk
nej litera tu ry  pochodzi, że widzimy tak wiele prostaczek mówiących 
bez czucia, w yboru i smaku i nie um iejących się nastroić do tonu w ła
ściwego dobrym towarzystwom. Stąd znowu tak  wiele domów źle 
meblowanych, pojazdów bez najm niejszego gustu, sukien bez kroju. 
S tąd ubieranie się dziwaczne, równie jak  złe strojenie sal i pokojów, 
śmieszne zawieszanie firanek i luster, niegodziwe zastawianie stołów, 
potraw y bez w yboru i sty lu“. W art. VII. ustaw  Towarzystwa mamy 
następujące przepisy, obowiązujące członków:

,,2) Będą unikać wszelkiej pracy i fatygi, odpoczywać miękko 
i czule na łóżkach, sofach i miękkich kanapach; a to w  negliżu do go
dziny czwartej po południu, poświęcając ten  czas lekturze lub tkliwej 
rozmowie. 3) Gotowalnia ma być staranna i uczona, od godziny czwar
tej do szóstej. 4) Obiad być powinien w  najlepiej dobranej kompanii, 
rów nie jak  wieczór i herbata. 5) Napoju zaś tego używ ać będą członki 
bardzo obficie i przepędzą resztę wieczoru przy muzyce i paleniu w in
nych spirytusów  po wszystkich pokojach, w towarzystw ie czułej 
i przedziwnie wychowanej młodzieży lub tkliwych serdecznych przy
jaciółek. 6) Pójdą spać o drugiej lub trzeciej po północy, a wstawać 
będą o dwunastej z rana. 7) Zachowają najściślej ochędóstwo nie pos
polite, ale uczone, to jest: ubierać się lekko i przeźroczysto, napawać 
najw onniejszym i perfum am i, dobierać strojów, m ających sentym en
talne znaczenie lub nazwisko i tkliwe kolory“.

W art. XII wym ienia autor kategorie ludzi, którzy mogą być 
przyjm owani na członków, między innym i „ci, którzy w dzień śpią, 
a baw ią się noc całą; którzy trzym ają francuskich lub angielskich ku
charzy i kam erdynerów ; którzy się nie odzywają inaczej jak zagra
nicznym  językiem; stąpają  z góry i z góry patrzą na swoich ziomków 
i to  wszystko, co jes t krajowe... Po czwarte, ci wszyscy, którzy 
z m iernym  m ajątkiem  m ają sentym ent pański, a zostawiwszy podłe 
gospodarstwo komisarzom lub ekonomom żyją na wielkim  świecie
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i żyją wspaniale. Po piąte, młodzież prawdziwie dobrze wychowana, 
to jest ubierająca się zawsze podług mody, w yperfum owana, ładnie 
tańcująca, czytająca romanse, a uciekająca od nudnych nauk i nie
znośnego bakałarstw a“ \

A rtykuł III ustaw  „Sentym entalnego Tow arzystw a“ powiada: 
„...gdyby którejkolw iek z członków dowiedziono, że była choć raz 
w  spiżarni lub kuchni; że wie, wiele ma indycząt lub kurcząt, albo że 
słuchała Ekonoma rachunków  — ma być oddalona natychm iast. Za
trudnienia  albowiem takie przytępiają praw dziw ą tkliwość i są prze
ciwne czystej sentym entalności“. Prezydentka Towarzystwa nazywa 
się Klimena. Jedna z członkiń tego sentym entalnego klubu, w ystę
pująca w  „Panu Tadeuszu“ pod imieniem Telimeny, strofuje swą wy- 
chowanicę w słowach:

Kochana Zosiu, już też całkiem  zapom inasz 
I na stan i na w iek  swój; w szak to dziś zaczynasz 
Rok czternasty, czas rzucić indyki i kurki,
Fil to godna zabawka dygnitarskiej córki!

Opaliłaś okropnie płeć, czysta cyganka,
A chodzisz i ruszasz się, jak parafianka.

Jędrzej Śniadecki tak  pisał o zabijaniu czasu: „Ja go zabijam 
próżnowaniem  i włóczęgą, drugi pamfilem  lub kralką, inny snem  ni
gdy nieprzespanym . Kobiety męczą go jak  mogą przy gotowalni, 
obiedzie i herbacie, a dobijają w kom panijach i na późnych wieczo
rach. Są co go tru ją  przy stołach lub topią w pucharach. Ten go po
trąca na bilarze, ów dusi w kaw iarni albo w iniarni“ (1820, n rk  201).

W roczniku 1821 „Wiadomości Brukowych“ znajdujem y „List od 
Elżusi, uczennicy na pensji w  K ęperkorantę do Kasi przyjaciółki na 
wsi“, poświęcony wspomnieniom zapustowym: „W ystaw sobie te to
w arzystw a tak liczne, te bale tak ożywione, tę młodzież tak  grzeczną, 
te teatra, te szlichtady, te...“ (nrk 213). W n rku  236 mamy portre t 
modnego kawalera, utrzym any w stylu osiemnastowiecznej satyry  pt. 
„Mody wileńskie“ , a w  nrku  263 obrazek modnego tow arzystw a 
(„Obwieszczenie“).

Działalność Szubrawców W ileńskich, starających się podtrzy
mać społeczno-patriotyczne tradycje naszej lite ra tu ry  wieku Oświe
cenia, w yjaśnia sprawę pogłosów stanisławowskiej satyry w „Zimie 
m iejskiej“ Mickiewicza.

1 Wiadomości B ru kow e  1819, nrk 115.
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F. S. Dmochowski krytykow ał w swoim czasie ,,Sonety“ Mickie
wicza, bo uważał, że „cechą poezji naszej, podobnie jak  naszej ziemi 
i charakteru  naszego jest powaga, spokojność, prostota, rodzinne zie
m iańskie pożycie, szlachetność, poświęcenie się, tęskność. Takiej to 
poezji pierwsze zarysy napotykam y w  Kochanowskim, taką  wznowił 
Karpiński, taką rozwinął za czasów naszych Brodziński...“ \

W ywód genealogiczny rodzimej poezji, jaki dał F. S. Dmochow
ski, nie pozostawia wątpliwości co do sielankowo-ziemiańskich idea
łów naszego pseudoklasycyzmu. Nawiązywano w yraźnie do staropol
skich tradycyj literackich, do ulubionego przeciw staw iania ziemiań
skiego żywota wolnego od trosk publicznych, życiu w mieście, czyli co 
dawniej dla szlachcica na jedno wychodziło, na dworze królewskim  
lub wielkopańskim. Życiu dworskiemu szesnastego lub siedem naste
go wieku odpowiada w  wieku osiemnastym — życie salonowe. Zmie
niają się formy, treść stanowa pozostaje praw ie ta  sama. Dlatego 
czytamy następujący fragm ent „Żywota ziemiańskiego i dworskie
go“ Jana  Gawińskiego, jak  ustęp satyry  osiemnastowiecznej i jak  
paralelę poetycką do „Zimy m iejskiej“ Mickiewicza:

W D worze zbytek raz w  złotej postępuje nici,
Drugi raz się w  szkarłacie i jedw abiu św ieci;
Co niebo cudze ozdób, co m a sw ego stroju,
Do sw ojego to w szystko przysposabia kroju.
Tam w  subtelnych żołądkach delikackie głody  
Przez sm aczne potraw  kąski m oryczą się: gody 
Rzekłbyś, że to codzienne, cóż gdy zbytek m iary ‘
N ie ma, raz dosyć, drugi, kształtem  chudej fary.
Aż i w ina i przednie likw ory z Tokaju  
W złotych flaszach w spieniają, aż w idzieć rodzaju 
Przywoźnego Sym ony, w idzieć i Albany,
Cóż gdy zdrowiu i rzeczom te szkodliw e piany.

F. S. Dmochowski przyjął „Pana Tadeusza“ jako nawrócenie 
się Mickiewicza, jako spełnienie pseudoklasycznego program u lite
rackiego przez dawnego buntownika. Pozwala to nam  powiązać 
pierwszy drukowany utw ór poetycki Mickiewicza, „Zimę m iejską“ 
z jego dziełem ostatnim, eposem ziemiańskim. W osobie Telimeny 
i Hrabiego ośmieszył poeta życie wielkomiejskie, a okrasił poezją

1 Wspomnienia od 1806 do 1830 roku, W arszawa 1858, s. 265.



„ZIMA MIEJSKA“ MICKIEWICZA 71

sarm atyzm  soplicowski, każąc Panu Sędziemu grać rolę Pana Pod- 
stolego. Telimena, pani ze stolicy, wszczyna w księdze I rozmowę 
z Tadeuszem „o wiejskiego pożycia nudach i kłopotach“. Na odwrót 
Zosia w księdze XII przekonuje Tadeusza, że nie lęka się życia 
w m iernym  stanie:

Wsi nie lękam  się; jeśli w  w ielkim  m ieście żyłam,
To dawno; zapomniałam, w ieś zaw sze lubiłam .
I w ierz mi, że m nie moje kogutki i kurki 
Więcej baw iły, niźli owe Peterburki.
Jeśli czasem tęskniłam  do zabaw, do ludzi,
To z dzieciństw a, wiem  teraz, że m nie m iasto nudzi.
Przekonałam  się zimą po krótkim  pobycie 
W W ilnie, że ja na w iejsk ie urodzona życie.

Przez przeżycie „Zimy m iejskiej“ Zosia dochodzi do praw dzi
wego umiłowania wsi. Jest to jakby symbol ideologiczno-poetyckiej 
drogi Mickiewicza: od młodzieńczej burleski na tem at „miejskiego“ 
życia do wiejskiego poematu.
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