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Melancholijny świat wczesnych dramatów
Józefa Korzeniowskiego

Charakterystyka dramaturgii Józefa Korzeniowskiego w historycz-
noliterackiej syntezie romantyzmu Aliny Witkowskiej – skupiona 
na dramatach wczesnych, do Pięknej kobiety włącznie, z dodaniem 
późniejszych Karpackich górali, i osobno na komediach powstają-
cych równocześnie z dramatami okresu twórczej dojrzałości pisa-
rza, acz wyraźniej zarysowująca podział gatunkowy niż chronolo-
giczny – eksponuje odmienny od romantycznego wizerunek świata 
i sprzeciw wobec lansowanej przez ekspansywny nowy prąd posta-
wy buntu; postawy w świecie dramatów Korzeniowskiego jakoby 
niepotrzebnej, gdyż nieprowokowanej przez metafizyczne zło lub 
miażdżący jednostkę układ społeczny1.

Konstatacje współczesnej badaczki przenoszą na poziom in-
terpretacji spostrzeżenia poczynione przez jednego z pierwszych 
recenzentów tej twórczości, a dotyczące raczej stosowanych w niej 
środków wyrazu. Aleksander Tyszyński w recenzji tomu wydane-
go w 1841 roku, uznawszy zawarte w nim utwory – Klarę (1820), 
Anielę (1823/1825) i Piękną kobietę (1829) – za reprezentatywne dla 
całego dotychczasowego dorobku pisarza, przeciwstawił je dwóm 
dramatyczno-teatralnym kodom estetycznym, które wolno wiązać 
z  romantyzmem. W konfrontacji z  estetyką „historyczności”, poj-
mowanej w kategoriach ciasnego weryzmu, i estetyką „fantastycz-
ności”, definiowaną przez „świat duchów, mistycyzm, uosabianie 

1 Zob. A. Witkowska, Literatura romantyzmu, Warszawa 1989, s. 290-291. 
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pojęć i wyobrażeń, […] wszelkie słowem fantastyczności barwy, 
wszelkie metafizyczne rysy”2, dramaty Korzeniowskiego prezen-
towały w opinii krytyka oryginalną alternatywę jako „obraz uczuć 
niezmiennych, z ludzkości ogółu wziętych, wszystkim czasom 
i  miejscom własnych, poezji barwą odzianych”3. Różnicę zilustro-
wał Tyszyński przykładem przeżywania przez tytułową bohaterkę 
debiutanckiego dramatu smutnej prawdy swego losu – losu uwie-
dzionej przez bogatego panicza dziewczyny, powracającej z dobro-
wolnego wygnania do ruiny swego rodzinnego domu z kilkuletnim 
już synkiem i steranym starym ojcem.

Klara pozostająca sama, zajmująca jest dla nas w swych myślach. Tu p o e t a -
- h i s t o r y k  w każdy wiersz myśli włożyłby wyrażenie miejscowe, wyraz 
prowincjonalny, przysłowie; p o e t a - f a n t a s t y k  raczej by ukazał tu du-
cha, ducha z słowem tajemnym i ręką z płomienia. […] Klara w obrazie autora 
mówi jak postać ziemska, wprawdzie z barwą poezji, ale z czuciem i słowem po 
wszystkie czasy i od każdego pojętym4. 

Historia odczytań Klary, pierwszej „próby dramatycznej” Ko-
rzeniowskiego, wydanej wspólnie z Anielą w 1826 roku w tomie 
pod takim właśnie tytułem, skłania do porównań bardziej skon-
kretyzowanych, do weryfikacji wyprowadzanych z pierwszych ana-
liz wniosków, które na długie lata ugruntowały przekonanie, że 
„jest to utwór, do którego zapewne i sam autor mniejszą wartość 
przywiązuje”5. Zdanie to w recenzji Stefana Witwickiego zamyka-
ło charakterystykę Klary, podporządkowaną założeniu wzorowania 
się autora na dramie Augusta Kotzebuego Syn nieprawy, wystawia-
nej w Warszawie i Lwowie od lat dziewięćdziesiątych XVIII wieku 
także pod tytułem Dziecko miłości, ale drukiem ogłoszonej w  pol-
skim przekładzie Stanisława Platera dopiero w 1826 roku, czyli 
w roku pierwszego wydania Prób dramatycznych Korzeniowskie- 

2 A. Tysz[yński], Kronika literacka. Dramata J. Korzeniowskiego tom I, „Biblioteka 
Warszawska” 1841, t. 1, s. 638. 

3 Tamże, s. 638. 
4 Tamże, s. 638-639. 
5 [S. Witwicki], Rozbiór xiążki mającej tytuł: „Próby dramatyczne przez Józefa Ko-

rzeniowskiego”…, „Gazeta Polska” 1829, nr 70, s. 305. 
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go6. Zdaniem Witwickiego, Korzeniowski zaczerpnął z niemieckie-
go pierwowzoru i wątek porzucenia uwiedzionej za młodu matki ty-
tułowego dziecka (syna), i motyw „odzyskania” utraconego potom-
ka, i finałowe pogodzenie się pary dawnych kochanków, i atmosferę 
panującą w dramacie („niespokojność, żal”7), i wreszcie usytuowa-
nie kulminacyjnej sceny spotkania syna z ojcem w lesie, podczas 
polowania. Jeśli cokolwiek w tym dramacie Korzeniowski – w opinii 
krytyka – wymyślił sam, to jedynie sposób rozegrania sceny leśnego 
spotkania, które w dramie Kotzebuego iskrzy sensacyjną dynamiką 
napadu zbójcy na zabłąkanego w kniei bogacza, a  w jednoaktów-
ce Korzeniowskiego przebiega w sennej atmosferze wspomnienio-
wych dumań, przerwanych znalezieniem śpiącego pod drzewem 
chłopca. Ta różnica – wbrew opinii pierwszego recenzenta bynaj-
mniej nieograniczająca się do szczegółu akcji – mogłaby w zasadzie 
patronować dowodzeniu oryginalności utworu Korzeniowskiego. 
Rozprawmy się tedy najpierw dokładniej z owym pomówieniem 
o naśladownictwo. 

W dramie Kotzebuego pierwszy sygnał o pragnieniu połącze-
nia rodziny wychodzi od skruszonego ojca, niedawno owdowiałe-
go barona Wildena zwanego Pułkownikiem, który nawet zarządza 
potajemne poszukiwania; w jednoaktówce Korzeniowskiego dzia-
łanie podejmują osoby z otoczenia syna – jego matka, a przede 
wszystkim dziadek, ojciec porzuconej Klary, Albert. Nie mogło być 
inaczej, skoro „syn nieprawy” Klary i Hrabiego, Henryk, jest sze-
ścioletnim dzieckiem, które – niezgodnie z prawami psychologii, 
ale wygodnie dla autorskiej koncepcji – nie odczuwa jeszcze braku 
ojca w życiu swoim i swojej matki. Co innego Wilhelm, dwudziesto-
letni syn Pułkownika, który z pozycji swej moralnej wyższości pa-
rokrotnie wstrząsa sumieniem ojca (na korzyść barona przemawia 
fakt, że wstrząsać pozwala sobą skutecznie). W polskim dramacie 
wiarołomny uwodziciel sam jest jeszcze na tyle młody, że zamiast 
wyrzutów skrzywdzonego dziecka musi wysłuchiwać kazań teścia. 

6 Zob. Dramat obcy w Polsce 1765-1965. Premiery. Druki, Egzemplarze, Kraków 
2001. Fakt niedawnego ogłoszenia przez Platera Wyboru dzieł dramatycznych Augusta 
Kotzebue odnotował też w swej recenzji Witwicki. 

7 [S. Witwicki], dz. cyt., s. 305.
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Porównanie szkodzi więc dramatowi Korzeniowskiego i w tym sen-
sie, że dynamizujące akcję wybuchy emocji zastępuje nieznośnym 
patriarchalnym gderaniem. 

Że jednak Korzeniowski nie myślał o scenicznym dynamizmie, 
przekonuje chociażby rezygnacja z elementu zaskoczenia. Niespo-
dziewane i rzeczywiście przypadkowe w dramie Kotzebuego leśne 
spotkanie, w sztuce polskiego autora zostało zaaranżowane już 
w scenie ekspozycyjnej, gdzie dwaj starcy – Albert i Łowczy – ukła-
dają niezdarną intrygę, która jakimś cudem się udaje: 

ŁOWCZY 
Otóż słuchajcie, jaka myśl mi przyszła: 
Dzisiaj na łowy hrabia ma wyjeżdżać, 
Tam, gdzie mieszkacie. 
[…] 
Tam przyprowadźcie wnuka; niechaj czeka, 
Póki w to miejsce z hrabią nie nadejdziem. 

ALBERT 
Lecz on nie lubi w stronie tej polować. 

ŁOWCZY 
Spuśćcie się na mnie. Jak wygląda wnuk wasz? 

ALBERT 
Piękny i pełen roztargnienia chłopiec. 

ŁOWCZY 
Tem lepiej, hrabia lubi takie dzieci. 
Pewnie uwagę jego zastanowi 
Pustelnik mały wśród tak wielkich borów. 
Lecz go nie uczcie, co mu ma powiedzieć. 
Źle się wydaje rozum starych ludzi 
W ustach dziecinnych8.

Ostatnia uwaga swoją wymową autotematyczną wykracza poza 
świadomość Łowczego i granice świata przedstawionego. Co jednak 
z punktu widzenia sceny brzmi całkiem rozsądnie, to na niwie li-
terackiej wydaje się przesadną ostrożnością (zwłaszcza w roku 
ogłoszenia Prób dramatycznych Korzeniowskiego, a więc w bliskim 
sąsiedztwie wydania Marii Malczewskiego ze wspaniałą i artystycz-

8 J. Korzeniowski, Klara, w: Dzieła Józefa Korzeniowskiego, t. VIII, Warszawa 
1872, s. 5. 
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nie wiarygodną kreacją Pacholęcia), a w relacjach między postacia-
mi Klary autorytatywnie ustala hierarchię. Autorytet zaś Łowczego 
opiera się na jego głębokiej więzi z lasem, który nie jest tu jedynie 
miejscem pańskiej rozrywki. Taki status posiada w Synu nieprawym. 
Tam bowiem dominuje pałac Pułkownika, a hierarchia fabularnych 
ról nie pokrywa się z hierarchią społeczno-rodzinną w układzie osób 
dramatu. Scena ekspozycyjna ponadto zapowiada jakby nie to, co 
się dalej ma rozegrać. Oto fragment: 

PUŁKOWNIK 
Dzień dobry Amelio, dobrze spałaś? […] Jak ci się podoba hrabia Mulde? 

AMELIA
Tak sobie, dosyć. 

PUŁKOWNIK 
Czy nie śniło ci się o nim? 

AMELIA 
Nie, mój ojcze. 

PUŁKOWNIK 
I wcale nic ci się nie śniło? 

AMELIA (namyślając się) 
Prawda, śniło mi się o naszym pastorze. […] 

PUŁKOWNIK 
O ho! […] Słuchaj, drugi raz kiedy ci się o pastorze śnić będzie, wystaw sobie, 
że on przy ołtarzu stoi, ty i hrabia Mulde przed nim, i pierścienie przez jego 
ręce odmieniacie. – Cóż na to mówisz? 

AMELIA 
Dobrze, jeśli papa każe. 

PUŁKOWNIK 
Ale do licha, ja nic nie rozkazuję, chciałem tylko wiedzieć, czy ty go kochasz 
[…] 

AMELIA 
Zdaje mi się, że nie; ale jeśli papa każe. 

PUŁKOWNIK 
Ale do licha mówię ci, że takie rzeczy nie nakazują się […]9.

Dialog zapowiada komedię miłosnej intrygi, w której jakiś hrabia 
Mulde, protegowany starego ojca-niezguły, da się wystrychnąć na 
dudka sprytnej pannie zakochanej w pastorze. Dopiero w drugim 

9 A. Kotzebue, Syn nieprawy. Dramma, przekł. S. Plater, w: Wybór dzieł dramma-
tycznych Augusta Kotzebue, Warszawa 1826, s. 86-88. 
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akcie drama poważnieje przez wprowadzenie niezależnego wątku 
„syna nieprawego”10. 

W przeciwieństwie do domniemanego pierwowzoru Klara jest 
nastrojowo jednolita. Niektórzy twierdzili, że aż nadto. Odnajdywa-
no tę cechę zresztą nie tylko w Klarze. Piotr Chmielowski stwierdził, 
że we wszystkich dramatach okresu warszawsko-krzemienieckiego 
„przemaga jakaś mroczna, lecz łagodna melancholia”11, która w tym 
się przejawia, że „ludzie nawet boleśnie dotknięci nie krzyczą i nie 
oburzają się, tylko co najwyżej skarżą się i używają oręża ironii”12. Sty-
listycznym wykładnikiem tej zasady byłby dialog scharakteryzowany 
przez innego dziewiętnastowiecznego krytyka jako „liryczny, elegij-
ny, rozwlekły, a zatem nienaturalny”13 i co gorsza – niedramatycz-
ny, w sensie gatunkowym. Klara na przykład wedle zastosowanych 
w przywołanej analizie kryteriów była „elegią, a nie dra matem”14. 

Nawet jeśli ten sąd Aleksandra Przezdzieckiego – wartościujący, 
kategoryczny i w intencji autora złośliwy – podyktowany był osobistą 
urazą15, to z odległej perspektywy czasowej może się okazać obiek-
tywnie inspirujący. Elegia była wszak jednym z haseł programowych 
i tematem osobnej obszernej rozprawy Kazimierza Brodzińskiego, 
którego wpływ na młodego Korzeniowskiego zaznaczył się tak silnie, 
że we własnym Kursie poezji, datowanym na rok 1823, a wydanym 
w 1829, autor Klary nie tylko powoływał się na jego prace, ale wręcz 
powtarzał za nim niektóre sformułowania – nie tyle jako własne, ile 
raczej jako powszechnie obowiązujące. W opisie elegii, podobnie jak 
Brodziński, zalecał Korzeniowski unikać „czarnych obrazów natury 

10 I nawet w ramach tego wątku scenę leśnego napadu (akt drugi, scena druga) 
można było pominąć, a jej zdarzenie przenieść do relacji posłańca – tym bardziej, 
że niezależnie od scenicznej prezentacji zostało ono w taką relację wpisane, gdyż 
nieobecna na polowaniu Amelia słucha sprawozdania Szafarza także na oczach wi-
dzów (akt drugi, scena piąta). 

11 P. Chmielowski, Józef Korzeniowski. Jego życie i działalność literacka. Zarys bio-
graficzny, Petersburg 1898, s. 27. 

12 Tamże, s. 27. 
13 A. Przezdziecki, O dzisiejszym stanie sztuki dramatycznej w Polsce ze względu 

na najnowsze w tym rodzaju utwory, „Biblioteka Warszawska” 1844, t. 2, s. 112. 
14 Tamże, s. 111. 
15 Zob. P. Chmielowski, dz. cyt., s. 71. 
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człowieka i jego przeznaczenia, mistycznej melancholii, która jest 
raczej chorobą imaginacji niż prawdziwą tkliwością”16. Inaczej zaś 
niż Brodziński, który połączenie w elegii „wesołości ze smutkiem” 
traktował fakultatywnie, odsyłając do rodzaju wierszowania w ele-
gii rzymskiej17 – Korzeniowski uznawał obligatoryjność zespolenia 
w tego typu utworach różnych emocjonalnych jakości: 

Istotny charakter elegii jest ten, że poeta przez nią łagodny smutek lub z roz-
rzewnieniem pomieszaną radość wynurza. […] Elegia chce nas obdarzyć sło-
dyczą. Lecz nie sam żal, tęskność, stratę ukochanej osoby opisuje. Miłym jest 
dla niej ów stan duszy wśród samotności, wśród scen wiejskich, kiedy człowiek 
odbytą drogę życia przegląda, złe i dobre rozpamiętywa, kiedy się stąd wynika-
jącym marzeniom i rzewnemu dumaniu poddaje18. 

„Łagodny smutek” cechuje wszystkie postaci Klary, „z rozrzew-
nieniem pomieszaną radość wynurza” tytułowa bohaterka jedno-
aktówki w rozmowach z synem, który „obdarza słodyczą” poprzez 
opowiadanie o znajdowanych pisklętach i pogoni za leśnym ptasz-
kiem, a nawet poprzez swój porzucony rekwizyt myśliwski, szybko 
wykorzystany przez Łowczego do podsunięcia Hrabiemu sielskiej 
wizji Amorka. Dalej „żal, tęskność, stratę ukochanej osoby” przeży-
wa Hrabia – najpierw w relacji Łowczego, później osobiście, a „odby-
tą drogę życia przegląda” i Klara, i Albert. 

Uruchamia zaś te wszystkie uczucia przestrzeń lasu i okolic. 
Intensywnie przeżywana, staje się pamięcią i sumieniem postaci. 
W niej zresztą także smutek przenika się z radością, śmierć z ży-
ciem. Dom Alberta, położony „na wzgórku, za tym lasem” (s. 14), 
popadł w ruinę, ale Klara „gdy go obaczyła, / Płakała rzewnie, padła 
na kolana / I całowała progi tego domu” (s. 14). W pobliskim lesie 
Henryk będzie obserwował pisklęta i gonił z łukiem dorosłe ptaki, 
a na Hrabiego, zgodnie z planem Łowczego i Alberta, zaczeka przy 
drzewie zwalonym przez burzę (s. 5). Sam Hrabia wreszcie też nie 
z przestrzenią odległego zamku zostanie utożsamiony, lecz z daw-

16 J. Korzeniowski, Kurs poezyi, w: Dzieła Józefa Korzeniowskiego, t. XII, War-
szawa 1873, s. 41. 

17 K. Brodziński, O elegii, w: Pisma rozmaite Kazimierza Brodzińskiego, Warsza-
wa 1830, s. 197. 

18 J. Korzeniowski, Kurs poezyi, s. 41. 
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nym miejscem miłosnych schadzek, „zarzecznym borem” (s. 2), 
który dzięki omijaniu go podczas polowań stał się schronieniem dla 
zwierząt. Akcja krąży zatem wokół mitycznego miejsca naznaczone-
go cudem reintegracji zwierzyny łownej19, w nim samym kulminuje. 
Lokalizacja tego matecznika jest co prawda wtórna, wywołana przez 
człowieka, ale ustanowiona ostatecznie w wyniku działania proce-
sów natury, co nie tylko sprzyja ocaleniu sakralności miejsca, lecz 
także wpisuje w nią ów czynnik ludzki. Jednolitość pejzażu stano-
wi swoiste spoiwo dla przeżyć postaci, które – niczym różne strony 
jednej osobowości, upostaciowane w figurach kobiety, mężczyzny, 
dziecka i starca – zlewają się w jeden elegijny głos, naznaczony, 
zgodnie z zaleceniami teorii Brodzińskiego, „szlachetnością umysłu 
i dobrocią serca”20. 

* 

Przełamanie tej „jednotonności charakterów” Chmielowski od-
notował dopiero w dramatach powstałych po Mnichu. Przyznawał 
co prawda, że Mnich wystawia już „człowieka występnego, nie jak 
w Klarze i Anieli”21, wszakże – dodawał – „i ten występny, ukarany 
strasznym upadkiem, oczyszczony cierpieniem i zwycięstwem nad 
sobą, doznaje błogosławienia”22. Z punktu widzenia spójności świa-
ta przedstawionego ważniejszy wydaje się jednak widoczny w Mni-
chu rozpad biegnący wzdłuż kilku innych osi. Jedna oddziela świat 
zmysłowy od duchowego, inne biegną w poprzek tego podziału. 
Symbolicznie wręcz zaznacza się to w ostatnich scenach pierwszego 
aktu, gdzie „Mnich nieznajomy” wkracza w zakończenie rozmowy 
Przeora ze Szreniawitą (dawnym wasalem Bolesława, który wkrótce 
zdradzi tajemnicę pokutnika i spowoduje wygnanie go z klasztoru), 

19 W wierzeniach ludów pierwotnych mityczna wartość niedostępnych matecz-
ników personifikowała się w postaciach leśnych demonów. Zob. między innymi 
A. Szyjewski, Religia Słowian, Kraków 2003, s. 179-184. 

20 K. Brodziński, dz. cyt., s. 202. 
21 P. Chmielowski, dz. cyt., s. 34. 
22 Tamże, s. 34. 
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prowadzonej w obecności dwóch innych zaangażowanych w akcję 
zakonników, i po kilku rzewnych westchnieniach nad swym losem, 
sprowokowanych widokiem odchodzących rozmówców, „siada na 
kamieniu zakrywając twarz”23, aby gestem tym ustanowić barierę 
komunikacyjną, istotnie nieprzekraczalną dla pozostałych na sce-
nie osób. Dzieli nie tylko klasztorne doświadczenie Byronowskiego 
Giaura, ale także izolację Karusi – bo nie sama podejrzana i przy-
puszczalnie zbrodnicza przeszłość Mnicha frapuje szpiegującego go 
konfratra, który ze zgrozą obserwuje, jak 

Wśród cichej nocy, […] 
[…] on się jeden błąka 
Po korytarzach, […] 
[…] Mówią nawet bracia, 
Że ktoś z nim chodzi krok za krokiem, mówi 
Posępnym głosem, grozi, upomina24. 

Podobnie współczujący Bolesławowi młody zakonnik o rycer-
skim usposobieniu, Adalbert, z pewną dozą poczucia obcości wła-
ściwego zdystansowanym narratorom ujmuje miejsce schronienia 
wygnańca w sztafaż fantastyki raczej balladowej: 

  Na sąsiedniej górze 
[…] 
Jest wielka grota. Mówią, że przed wiekiem 
Dziwny pustelnik w niej przebywał. Tam on 
Z gromadą duchów mieszkał; tam rozmawiał 
Ze starym drzewem, które zaraz uschło, 
Skoro on zniknął; tam mu jakaś postać, 
Codziennie z bliskich skał wynikająca, 
Nosiła żywność. Do tej strasznej groty 
I dzisiaj jeszcze nikt się zbliżyć nie śmie25. 

Ostatecznie również pojawienie się ducha zamordowanego bi-
skupa Stanisława w kościele odbierane jest przez zakonników, którzy 

23 J. Korzeniowski, Mnich, w: Dzieła Józefa Korzeniowskiego, t. VIII, Warszawa 
1872, s. 109. 

24 Tamże, s. 102. 
25 Tamże, s. 126. 
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„porywają się z przestrachem”26, jako naruszenie naturalnego porząd-
ku. Inaczej wypada w owej pustelniczej grocie w percepcji Bolesława. 
Krótko mówiąc: liryczno-melancholijny jest już nie świat dramatu 
(„makrokosmos teatralny”), lecz świat myśli i doznań jednej z postaci 
go zaludniających, obiektywizowany wprawdzie w projekcie insceni-
zacyjnym także poza kwestiami Mnicha-Bolesława, ale jako „obcy”, 
niezgodny z naturą potocznych doświadczeń innych postaci i z poety-
ką dramatu klasztornych oraz politycznych intryg, sąsiadującego tu 
z dramatem duchowych zmagań tytułowego bohatera.

*

To rosnące w kolejnych dramatach Korzeniowskiego rozdrobnienie, 
pokawałkowanie świata stało się zapewne powodem, dla którego 
żadnemu z utworów powstałych po Klarze Przezdziecki nie przy-
pisał już lirycznego kształtu gatunkowego. Chmielowski wpraw-
dzie odnotował jako wspólny im wszystkim nastrój „łagodnej me-
lancholii”, ale tylko w pierwszej „próbie dramatycznej” wydobył 
go z „elegijnego nastroju wszystkich osób”27. Począwszy od Anieli 
doświadczenie melancholii coraz wyraźniej odrywa się od natury 
świata i staje się udziałem jednej postaci, kreowanej wedle wzorca 
Szekspirowskiego Hamleta. Za Gustawem postępuje w tym szere-
gu król-pokutnik z Mnicha i książę Bolesław, syn Mieszka Starego, 
z Bitwy nad Mozgawą. 

W dramacie tym, uformowanym ściśle według sporządzonego 
w Kursie poezji opisu „tragedii historycznej” z domieszką politycznej 
aluzji, podsuwającej w ramach historyzmu maski rozbicie dzielni-
cowe jako figurę rozbiorów28, bohater, uwikłany w wojnę, którą po 
śmierci swego brata Kazimierza podjął Mieszko w celu odzyskania 
dzielnicy krakowskiej, hamletyzuje zgodnie z romantyczną recep-

26 Tamże, s. 136.
27 P. Chmielowski, dz. cyt., s. 30. 
28 Zob. D. Ratajczakowa, Polski Hamlet czyli „Bitwa nad Mozgawą”, w: tejże, 

W krysztale i w płomieniu. Studia i szkice o dramacie i teatrze, t. II, Wrocław 2006, 
s. 63-64.
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tą Goethego i Schlegla, przefiltrowaną przez komentarz Brodziń-
skiego, w kierunku sielskości polskiego ducha narodowego i pośród 
konfliktów charakterystycznych dla dramaturgii Schillera29. Taki 
katalog wpływów Dobrochna Ratajczakowa wywodzi z sytuacji Bo-
lesława, odczytanej jako konieczność upadku pod ciężarem świę-
tego obowiązku przy rozmyślaniu nad ludzkim losem w plątaninie 
zdarzeń, który to upadek ocali przynajmniej sielskie dobro polskiej 
historii w starciu cierpienia z intryganctwem w imię miłości wysta-
wionej przeciw żądzy panowania30. W planie fabularnym wszystko 
to wyraża konflikt Bolesława z Mieszkiem Starym, występującym 
w dramacie pod imieniem Mieczysława. Przez kronikarzy średnio-
wiecznych sprowadzony do pustego imienia Bolesław, u Korze-
niowskiego pogrążony w melancholii wywołanej rozczarowaniem 
zasadami obowiązującymi na ojcowskim dworze, skupiony na prze-
żywaniu swego zakochania i marzący o szczęściu w wiejskim ustro-
niu, „jest synem historycznego demona, osadzonego na tronie czar-
nego łotra z gotyckiej dramy”31. 

Niewiele się odeń różnią dwaj ojcowie z Dymitra i Marii, oczy-
wiście w swojej skali, którą wyznacza odległość między królem, 
bogatym magnatem i skromnym szlachcicem. A jednak coś ich łą-
czy i  to sprawia, że w dramacie uformowanym z fabuły Marii An-
toniego Malczewskiego o wiele silniej niż w jego epickim pierwo-
wzorze zarysowuje się linia podziału pokoleniowego. Ojciec – pod 
tym imieniem występuje u Korzeniowskiego Miecznik – mimo całej 
swej wrogości wobec Wojewody okazuje się do niego bardzo podob-
ny w sposobie traktowania dziecka, o czym najlepiej świadczy jego 
okrucieństwo wobec Marii w pierwszej scenie trzeciego aktu. Dy-
mitr – dramatyczny Wacław – nie dość, że w domu żony skazany jest 
na ciągłe kąśliwe uwagi teścia, to jeszcze musi odpierać natręctwo 
Cyganki, która niby to przychodzi wróżyć, ale w istocie raczej stra-
szy posępnymi pouczeniami o kondycji człowieka w jakimś magicz-
nym kosmosie losu: 

29 Zob. tamże, s. 66. 
30 Zob. tamże, s. 66-67. 
31 Tamże, s. 66. 
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CYGANKA 
Ślepym jest człowiek. Dobrem swym nazywa 
Napój zdradziecki, co go słodko truje; 
Z chwili rozkoszy niedola wypływa, 
Co gmach nadziei tajnie podkopuje; 
Ścieżka do zguby gładka i zdradliwa, 
Wonnym ją kwiatem żądza usypuje; 
Mądry, kto zdradę i ponęty minie, 
Kto widzi jutro w dzisiejszej godzinie32. 

Cyganka rozbraja i Marię, i przede wszystkim Dymitra, któ-
rego repliki – odnoszące się do konkretnej sytuacji ich spotkania 
– przenosi w sferę egzystencjalnych uogólnień. Koniec końców to 
ona zdobywa panowanie nad całym ciągiem scen przedstawiających 
bohatera wśród „swoich”, przydając im konfliktowego dramatyzmu. 
Dymitrowi przychodzi walczyć z siłą paraliżującą jego działanie. Nie-
jasne wróżby Cyganki bowiem zwiastują nieszczęście sprowadzone 
przez opuszczenie przezeń domu żony. A Dymitr – jak zauważył już 
Chmielowski – „to młodzieniec namiętny, energiczny, pod koniec 
dopiero staje się jakimś dziwnym melancholikiem”33. 

Za to od początku zadatki na melancholika ma… Wojewoda. Za-
raz w pierwszej scenie, rozgrywającej się w „otwartym miejscu pod 
lasem” nieopodal zamku, jego rozmowa ze Stefanem, zanim osią-
dzie na temacie zatrudnień Dymitra, w krótkiej wymianie replik 
przebiega przez kilka czasoprzestrzennych poziomów dzieła: 

STEFAN (śpiesznie) 
Prawdaż to, panie? 

WOJEWODA 
Koń mój zbiegł się z drogi, 

Nie słuchał głosu, wędzidła i ręki. 
Widok cyganki dał mu tyle trwogi, 
Że padł pode mną. 

STEFAN 
Lecz bez szwanku? Dzięki 

Niebu! Mój blisko, racz go dosiąść, panie. 

32 J. Korzeniowski, Dymitr i Maria. Dramat w pięciu aktach, w: Dzieła J. Korze-
niowskiego, t. VIII, s. 143.

33 P. Chmielowski, dz. cyt., s. 36-37. 
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WOJEWODA 
Powóz przybywa. Dlaczego bezkarnie 
Przy zamku moim włóczą się cyganie? 
Czemu ich dawny wyrok nie ogarnie? 
Wszak od lat tylu ścigać ich kazałem. 

STEFAN 
Twój rozkaz zawsze wiernie dopełniano; 
Otwarte ucho i słuch baczny miałem, 
Wioski, gościńce, lasy przezierano, 
Lecz ich ślad zginął. 

WOJEWODA 
Tylko ja znajduję 

Na drodze swojej tę cygankę starą. 
Dziś, śród zarośli gdy się przesunęła, 
Zdała się cieniem, nie cielesną marą, 
Tak szybko przeszła, tak cicho zginęła; 
Jej groźna postać zawsze mię przenika. 
Ile mi razy zejść się z nią wydarzy, 
Niespodziewana klęska mię dotyka, 
I wróżby gorsze czytam na jej twarzy. 
Dawne to widmo – czasem mi się marzy, 
Żem ją znał kiedyś. W głąb się duszy wdziera,
Gdy obumarłą źrenicą poziera. 

STEFAN 
Dziwne zdarzenie!

WOJEWODA 
Każ ją szukać wszędzie! 

STEFAN 
Panie! jeżeli w ziemię się nie skryje, 
Jeśli w jej żyłach krew nieskrzepła bije, 
Więcej ci drogi zachodzić nie będzie. 

WOJEWODA 
Gdzież to jest syn mój?34 

Przejście do sprawy Dymitra następuje wskutek gwałtownej 
zmiany tematu. W Marii Malczewskiego zarys relacji między Woje-
wodą a Wacławem wyłania się także w wyniku gwałtownego „prze-
skoku”, jaki z epickim rozmachem wykonuje narrator, przenosząc 
się do zamkowych komnat z rozległej równiny ukraińskiego stepu. 
Martwota stepu, w pieśni Masek zintensyfikowana obrazami wy-

34 J. Korzeniowski, Dymitr i Maria, s. 137-138. 
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lęgu robactwa i procesów gnicia, w interpretacji Marka Bieńczyka 
ewokuje „pytanie o tajemnicę głębi, o istnienie podziemne”35 i na-
prowadza na odpowiedź, „że w tym wnętrzu, w tym «pod», prze-
dłuża swe trwanie – niczym upiór skryty pod ziemią, martwy, lecz 
nie umarły – przeszłość źle dostępna, źle przeżyta, […] źle uwew-
nętrzniona”36, co w tym utworze czyni melancholię „sprawą ogólnej 
metody bycia w świecie”37.

W Dymitrze i Marii prześladująca bohaterów przeszłość posiada 
wymiar nie tyle historyczny, ile biograficzny. Przed laty swawola ty-
rańska Wojewody odebrała Cygance dzieci, ona sama zaś wyciągnę-
ła z fal Bugu tonącą małą Marię – narzędzie swej przyszłej zemsty. 
Korzeniowski konsekwentnie zatrzymuje zmorę przeszłości w grani-
cach rodzinnych kręgów Dymitra i Marii. Dobre to czy złe – nie miej-
sce tu rozstrzygać. Ważne, że konsekwentne. Nie ma osobnej sceny 
ekspozycyjnej, oddzielonej od wystąpienia Wojewody dramatycznym 
cięciem zmiany miejsca, na przykład z otwartej przestrzeni leśnej 
bądź stepowej na zamek dumnego, posępnego magnata. Ten musi 
osobiście doświadczyć przygody z Cyganką, której rękami osób trze-
cich nie da się przepędzić ze świata egzystencjalnego doświadczenia 
głównych postaci – od początkowych wyrzutów sumienia Wojewody 
po końcowy obłęd Ojca (u Malczewskiego – Miecznika), któremu też 
w ostatnich chwilach nad brzegiem Bugu towarzyszy Cyganka. 

Od tego momentu dramatyczna adaptacja poematu Malczew-
skiego, w każdym miejscu przypiekana promieniami pierwowzoru, 
zaczyna już w jego słońcu płonąć. Gest samobójczej śmierci Dymi-
tra, na domiar złego spełniony trucizną, nie tylko nie wytrzymu-
je porównania z tajemniczą, niepokojącą otwartością zakończenia 
Marii, ale i w optyce rozwiązań dramaturgicznych razi spiętrzeniem 
swojego melodramatyzmu. Z drugiej jednak strony wiadomo, że od 
dramatu bardziej zdecydowanie domagano się ówcześnie i silnego 
akordu finałowego, i wyraźnego skonkretyzowania motywacji. Dla-
tego też zapewne rozległość melancholijnego spojrzenia bohaterki 

35 M. Bieńczyk, „Wszystko w świecie tracić” (O „Marii” Antoniego Malczewskiego), 
w: tegoż, Oczy Dürera. O melancholii romantycznej, Warszawa 2002, s. 40. 

36 Tamże, s. 40. 
37 Tamże, s. 41. 
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tytułowej u Malczewskiego zastąpił w dramacie Korzeniowskiego 
precyzyjnie określony strach i doraźna udręka, gdyż obsesja śmierci 
w jej światopoglądzie tłumaczy się stałą obawą przed gniewem Wo-
jewody i ciągłymi wyrzutami ze strony Ojca. 

Inną jeszcze daniną płaconą konwencji – tym razem wypraco-
wanej przez niemiecką „tragedię losu” z motywem klątwy – mogło 
być wystawienie na scenę ducha zamordowanej Marii, który „w głę-
bi przesuwa się […] z twarzą ku Dymitrowi obróconą”38. Jednakże 
sam sceniczny ruch zjawy wywołał natychmiastowy protest krytyki: 

Uważamy to zmaterializowanie, a raczej to ukazanie ducha Marii w ziemskiej 
postaci za najnieszczę-śliwszy wynalazek dramatu. Przeczuwamy odparcie ja-
kie to zdanie nasze mogłoby wywołać. Można by odpowiedzieć że ten duch dla 
publiczności widzialny i materialnie objawiony, dla Dymitra jest tylko grą jego 
wyobraźni natężonej […]. Ale kiedy już nie można się obejść bez tej nadprzyro-
dzoności, przynajmniej trzeba by ją ubrać w szaty mniej ziemskie. Cień Marii 
chodzi, wyciąga ręce, ledwie że nie mówi i to wszystko na przodzie sceny. Na dal-
szym planie sceny winien się by ten cień ukazywać, nieruchomy jak śmierć, mgli-
sty jak powietrze, nie prozaicznie zza kulis, krokiem odmierzonym powinien by 
wychodzić, ale niechby z pod ziemi wystąpił i niknął w jednym mgnieniu oka39. 

Proponowana w recenzji „reżyserska” korekta projektu insce-
nizacyjnego wpisanego w autorskie didaskalia wyrasta z określo-
nej wizji świata dramatu, apriorycznie przez recenzenta założonej 
i narzuconej tonem nieuznającym sprzeciwu. Jakoż istotnie duch 
nieruchomy i „mglisty” na dalszym planie sceny prezentowałby tyl-
ko teatralnymi środkami projekcję wyobraźni Dymitra. Zgodne by 
to było z dotychczasowym kierunkiem rozwoju dramaturgii Korze-
niowskiego, a także z niemiłą romantykom wizją świata rozbitego 
na nieprzenikalne obszary materii i ducha. W zasadzie nie byłoby 
powodu spierać się z recenzentem, gdyby jego całkowicie odmienny 
od autorskiego projekt nie zmuszał do zastanowienia nad rozwiąza-
niem zaproponowanym przez Korzeniowskiego. 

W układzie konfrontacyjnym bowiem reżyserski gest poety po-
wołuje do życia świat o granicach rozmytych, świat, w którym duch 

38 J. Korzeniowski, Dymitr i Maria, s. 179. 
39 „Dymitr i Maria. Tragedia w 5 aktach”, oryginalnie wierszem przez Józefa Korze-

niowskiego napisana, „Gazeta Warszawska” 1846, nr 280 (22 października), s. 6.
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może przechadzać się całkiem zwyczajnie obok żywego, „material-
nego” Dymitra, w obecności Cyganki, mieszkanki „pogranicza”. 
W takich warunkach duch porusza się po ziemi równie naturalnie 
jak Goplana i jej duszki w ironicznym świecie Balladyny lub olim-
pijscy bogowie w mitycznym świecie Orestei – „na przodzie sceny”. 
Oszczędność w zastosowaniu tego środka można tłumaczyć lękiem 
przed niezamierzonym ośmieszeniem wywołanym jakimś nieroz-
ważnym ruchem. Że jednak Korzeniowski szukał sposobu, dowodzi 
tego jeszcze liryczny wtręt – „śpiew za sceną” pod koniec pierwsze-
go aktu, śpiew fal Bugu wzywających do siebie Marię po wróżbie 
Cyganki. Sama zaś Cyganka swoim działaniem spaja świat dramatu 
w całość ontologicznie jednolitą – przy niewielkim udziale w roz-
woju akcji wnosi swoją osobą do dialogów postaci to, co w powieści 
poetyckiej Malczewskiego przemycał wśród swych refleksji narra-
tor w mowie pozornie zależnej. Ta właśnie zwartość pozwala myśleć 
o Dymitrze i Marii jak o świadomej i dojrzałej próbie uformowania 
poetyckiego dramatu, ale środkami już nie lirycznymi – jak wcze-
śniej w Klarze – lecz dramatycznymi. No i tym razem zamiast ła-
godnej elegijnej melancholijności, która w programie Brodzińskiego 
miała chronić polską kulturę przed ekspansją bajronizmu, docho-
dziła do głosu raczej „owa smętność fantastyczna, owa choroba 
imaginacji i czucia, […] owa mistyczna melancholia nie tkliwości, 
ale nałogu chorego umysłu i serca, która w próżniaczych, obłędnych 
marzeniach niszczy czerstwe, istotne uczucia”40. 

Autokomentarz Korzeniowskiego do Dymitra i Marii, zamiesz-
czony w odpowiedzi na recenzję „Gazety Warszawskiej”, w bardzo 
uprzejmych słowach wyrażał pełną zgodność z krytycznymi sądami 
oraz przeniesienie odpowiedzialności za twórczą brawurę objawio-
ną w samym pomyśle utworu napisanego osiemnaście lat wcześniej 
na młody wiek autora41. I tak w obronie melancholii wystąpiła auto-
ironia w służbie kokieterii. Dramat, traktowany w 1846 roku jakoby 
z pobłażaniem, Korzeniowski jednak wtedy właśnie opublikował.

40 K. Brodziński, dz. cyt., s. 187-188. 
41 Zob. „Gazeta Warszawska” 1846, nr 283 (25 października), s. 4. 


