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„Alboż Polacy mają literaturę?”
(Napoleon do Euzebiusza Słowackiego w Wilnie,
1812)
arodziny upragnionego syna były niewątpliwie najbardziej spektakularnym symbolem
krzepnącej potęgi Cesarza Francuzów. Wprawdzie militarna i polityczna kariera Napo
leona od początku zawdzięczała wiele konsekwentnej i świadomie stosowanej propagandzie,
ale przyjście na świat potomka stanowiło wydarzenie na tyle zwyczajne i bliskie każdemu
człowiekowi, że ze wszystkich świąt i uroczystości najgłębiej zapaść mogło w serca obywateli.
Ani koronacja cesarskiej pary w 1804 roku, ani zaślubiny Marii Ludwiki w 1810 nie dorów
nywały w tym sensie fetom na cześć następcy tronu. Pamiętniki współczesne pozwalają
sądzić, iż powszechna radość, tak dokładnie opisywana w oficjalnych relacjach, biegnących
wraz z gazetami paryskimi ku najdalszym krańcom Europy, była rzeczywista i szczera1.
Czy tak samo czuli ci, którzy zasypali Francję lawiną panegiryków najpierw z okazji

N

brzemienności cesarzowej, potem zaś na okoliczność jej szczęśliwego rozwiązania rankiem
20 marca 1811 roku? Historycy epoki podkreślają, że nie było wówczas zdarzenia utrwalo
nego w równie obfitej masie wierszy, śpiewów i dzieł scenicznych. Tworzyli je ludzie wszel

1 Zob. „Gazeta Warszawska” 1811 nr 27 (2 IV)-30 (13 IV); nr 28 (6 IV) szczegółowe opisy za „Le M oniteur”:
s. 482 telegrafu i sztafety z wiadomością o narodzinach syna Napoleona; s. 482-485 porodu Marii Ludwiki,
nastrojów w nocy na ulicach Paryża i powszechnej radości rano; m.in. s. 484: „O godzinie wpół do 11. puściła
się Pani Blanchard z szkoły wojskowej na powietrze z balonem dla rozgłoszenia wiadomości o narodzeniu
się Króla Rzymskiego po miastach i wsiach, ponad którymi przeleci”.
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kiej płci i stanu, poeci uwieńczeni i literaci z Bożej łaski, i nie wszyscy chyba kierowali się
wyrachowaną nadzieją ministerialnej nagrody . Jednak odgadnięcie prawdziwych intencji
panegirystów jest równie trudne jak znalezienie wśród tych tekstów rzeczy naprawdę do
brych. Niewiele też nazwisk autorów porwanych powszechnym entuzjazmem tamtych dni
.3
mówi dziś cokolwiek nawet bardzo oczytanej publiczności .
Ponieważ uchwala senatu z 17 II 1810 r. o przyłączeniu Państwa Kościelnego do Francji
nadawała przyszłemu następcy tronu tytuł króla Rzymu, wyobraźnia autorów piszących
o nim została niejako automatycznie skierowana w stronę antycznej alegorii i starożytnego
kostiumu historycznego . Na francuską ziemię zstąpili więc bogowie olimpijscy i bohatero
wie mitologii, by w najróżniejszy sposób podkreślić przynależność nowonarodzonego do
świata klasycznej chwały Wykorzystywano też dość oczywiste skojarzenia z dawnym Rzy
mem, ale nie ściśle królewskim (z legendarnych czasów przed ustanowieniem republiki),
lecz najczęściej cesarskim, szukając w dziejach władców Imperium Romanum analogii, prece
densów i prognostyków.
Literackim wzorcem eksploatowanym najczęściej w tej okolicznościowej poezji była
IV ekloga Wergiliusza, sławiąca powrót złotego wieku za konsulatu Polliona i narodziny
Dziecięcia. Nie wiadomo jednak, kim jest — nie tylko w sensie personalnym — opisywany
przez Wergiliusza chłopiec: sprawcą czy tylko świadkiem i uczestnikiem cudów odradzającej
się ziemi. Według powszechnego w średniowieczu odczytania alegorycznego, przypisującego
Wergiliuszowi rolę „pogańskiego proroka”, chłopiec to Chrystus; późniejsze, do dziś nieroz2 Zob. H. Welschinger, La Censure sous le Premier Em pire, avec documenłs ine'dits, Paris 1882, s. 249-252 (tu m.in.
o utworach przygotowywanych zawczasu na wypadek narodzin córki cesarza); 302-303 (tu lista nagród za
utwory sceniczne, muzyczne i poetyckie poświęcone narodzinom Napoleona II, przyznanych rozporządze
niem ministra policji Savary’ego ks. Rovigo na łączną sumę 88400 franków — Archiues nationales F 7 3301);
tenże, L e R oi de Rom ę (1 8 1 1 -1 8 3 2 ), Paris 1897, s.10-20; J. Grand-Carteret, L A ig lo n en images et datis lajiction
poetique et dramatiques..., Paris 1901, s. 33-52 (tu m.in. analiza H om m ages poetiques a leurs M ajestes Imperiales et
Royales sur la Naissance de S. M . le roi de R om ę, rec. et publ. par J.-J. Lucet et J. Eckard, t. 1-2, Paris 1811 — „en
deux enormes tomes”, zawierających 275 utworów w kilkunastu językach, wybranych spośród 1263 [!] nadesła
nych na konkurs rozpisany przez wydawców); D. Page, E dtnond Rostand et la legende napoleonienne dans
„ L A iglon” , Paris 1928, s. 16-25 (tu analiza niektórych utworów z H om m ages).
Kilka utworów francuskich poświęconych Orlątku przepisała do sztambucha Waleria Tarnowska, żona Jana
Amora Tarnowskiego, członka Rady Stanu Księstwa Warszawskiego — zob. W. Tarnowska, M o n journal, rps
Bibl. Jagiellońskiej Przyb. 113/52 k. 134v.-147. Kolega Tarnowskiego, Kajetan Koźmian wspomina o konkur
sie poetyckim Luceta i Eckarda oraz cytuje fragmenty wierszy w rękopiśmiennym komentarzu do swojego
przekładu B u ko lik Wergiliusza — rps Bibl. PAN Kraków 2051, k. 81-82.
3 Spośród autorów francuskich polskiemu czytelnikowi znany i bliski może być jedynie Casimir Delavigne
(1793-1843), autor La Varsovietine. Jako uczeń Lycee Napoleon napisał dytyramb na cześć następcy tronu, na
który władca ponoć zwrócił szczególną uwagę, co pomogło wyreklamować autora od wojska; rodzina
zaprzecza tej wersji wskazując przyczynę w lekkiej głuchocie autora. Zob. C. Delavigne, Oetwres completes...
N ouuelle ed., t. 1-4, Paris 1874; t. 1, s. 3-32: G. Delavigne, N otice sur C asim ir Delauigne (tu zwł. s. 6-7); t. 4:
Poe'sies, s. 199-203: D ithyram be sur la naissance du R o i de R om ę 2 0 mars 1811; D. Page, op. cit., s. 16; J. Vidalenc,
U n orleaniste oublie: C asim ir D elauigne (1 7 9 3 -1 8 4 3 ), [w:] Histoire et litterature. Les ecrivains et la politique, pref.
R. Pomeau, Paris 1977, s. 105-121 (tu zwł. s. 106-107).
4 Zob. „Gazeta Warszawska” 1810, nr 20 (10 III), s. 350-351: Uchwała senatu - „7. Następca tronu cesarskiego
będzie miał tytuł i odbierał honory króla rzymskiego”.
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strzygnięte dociekania filologiczne skłaniały się ku różnym konkretnym postaciom, by
wreszcie w większości analiz uznać intencjonalnie symboliczny i czysto ludzki charakter
bohatera eklogi. A skoro ma on poznawać zasługi przodków i sposobić się do objęcia po ojcu
rządów nad całym światem, rozkwitającym i uspokojonym, żaden z kiedykolwiek sięgają
cych po ten utwór panegirystów dworskich nie miał sobie mniej do zarzucenia niż autorzy
we Francji roku 1811D.
Lecz nie tylko francuscy autorzy uczestniczyli w powszechnym święcie. Księstwo War
szawskie, nominalnie we władaniu króla saskiego Fryderyka Augusta, było przecież terenem
promieniowania napoleońskiej propagandy, w tym również działań z pogranicza polityki
i obyczaju5678. Pospólstwo uczestniczące w nabożeństwach i bawiące się na festynach, elita
zapraszana na wystawne bale i wieczory urządzane przez rezydentów francuskich, literaci
1 uczeni zbierający się w salonach i auli Towarzystwa Przyjaciół Nauk, wreszcie wszyscy
czytający i komentujący wieści gazetowe byli uczestnikami lub wyrazicielami ogólnej
wdzięczności za narodzenie króla Rzymu.
Wyrażała się ona w różnych formach. Zanim skupimy się na literackich echach narodzin
Orlątka, warto wspomnieć o ciekawym projekcie urbanistycznym uczczenia następcy tronu
Francji przez stworzenie w stołecznym Lesie Bielańskim kolistej, podwójnej promenady
Króla Rzymskiego. Projektantem tego założenia parkowego był Plilary Szpilowski, budow
niczy departamentowy warszawski. Realizację pomysłu miano rozpocząć w roku 1812, do
czego jednak nie doszło nie tylko z racji zmian dziejowych, lecz ze względu na trudności
ekonomiczne podkreślane przez Izbę Administracyjną Księstwa Warszawskiego — być może
właśnie niepewną sytuacją polityczną tamtych lat uwarunkowane .
W teatrze z kolei bezpośrednim echem przyjścia na świat syna Napoleona była sztuka
Alojzego Zółkowskigo Dziedzic tronu rzymskiego, grana z muzyką Karola Kurpińskiego
2 VI 1811 r. 8 Jej bohaterem był Tytus, syn Wespazjana, w kulminacyjnym momencie przed
stawienia przyjmujący śpieszące z hołdem poselstwo scytyjskie. Nikt oczywiście nie wątpił,
że spod luźnego kostiumu „barbarzyńskiego” prześwitują kontusze polskiej szlachty, dzięku
jącej Napoleonowi za utwierdzenie nadziei na pomyślność kraju.
Literaturę zaś reprezentuje przede wszystkim Kajetan Koźmian, zasłużony dla oficjalnej
poezji pronapoleońskiej, a teraz autor przekładu wspomnianej IV eklogi. Tłumacz objaśnia
wiersz tradycyjnie, wskazując jednocześnie aktualność utworu: „Trudno jest podobno co

5 Przykładowo wymienić można: N .-E . Lemaire, Virgile expliquepar ie siecle de Napoleon, dans une seancepublique
du cours depoesie latine... Premier annwersaire de la naissance de S. M . leR o i de R o n ie .. . , [Paris 1812]; de Loizerolles,
L e R oi de Rom ę, poem e allegorique, imite de la quatrieme Eglogue de Virgile..., Paris 1811 (za Cataloguegenerał des liures
imprim es de la Bibliotheque nationale, t. 212, Paris 1972, hasło Yirgile, poz. 1070 i 1100).
6 Zob. T. Łepkowski, Propaganda napoleońska w Księstwie W arszaw skim , „Przegląd Historyczny” 1962 nr 1,
s. 51-85.
7 Zob. W. Gomulicki, O pow iadania o Starej W arszawie, opr. J. W Gomulicki, Warszawa 1960, s. 435-441:
O niedoszłym projekcie ulicy Króla R zym skiego.
8 Zob. A. G. F. Żółkowski, D zied zic tronu rzymskiego. M elodrama w 1 akcie..., Warszawa 1811.
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równego napisać eklodze IV Wirgiliusza, którą ten najsławniejszy rzymski rymotwórca śpiewał
urodzenie Marcella. Na tym najbliższym z siostry Augusta potomku spoczywały nadzieje całego
świata. Wirgiliusz, jakby boskim natchniony duchem, przepowiadał pod nim złoty wiek ziemi
i szczęście rodu ludzkiego; podobieństwo okoliczności, z której się teraz większa połowa świata,
a może najszczerzej Polak raduje, jest mi powodem, iż tłumaczenie tej eklogi, acz jeszcze
niezupełnie poprawne, udzielam «Gazecie». Jeżeli podobać się będzie umieścić ją, spodziewam się, iż uwaga na stosowność rzeczy przebaczy niedokładności tłumaczenia” .
Na tym utworze jednak nie koniec. Okazuje się że w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej
zachował się rękopis nieustalonej pierwotnej proweniencji (z krakowskich zbiorów Zegoty
Paulego, a następnie kolekcji Władysława Wisłockiego przekazanej w darze w 1895 r.) o syg
naturze 5633, zawierający anonimowy łaciński poemat Napoleonis Magni primogenito nato
Romanorum regi carmen sacrum, który liczy 216 heksametrów. Towarzyszy mu 16-wersowa
elegia Ad Iulianum Ursinum Niemcewicz. Dopiski i uzupełnienia w tekście jednakowym wszę
dzie charakterem pisma świadczą, że jest to oryginał autorski.
Przed dociekaniami autorstwa wiersza można wspomnieć, że we Francji w pochwałach
Orlątka mieli swój udział łacinnicy tak znaczni jak np. profesor Uniwersytetu Paryskiego
Nicolas-Eloi Lemaire, wydawca serii klasyków (i autor wiersza łacińskiego na temat Marii
Ludwiki jeszcze spodziewającej się dziecka)910.*Pierwsza lektura utworu z Biblioteki Jagiel
lońskiej pozwala jednak zauważyć wiele odniesień do realiów polskich. Mamy wobec tego
do czynienia z dziełem rodzimym, a w każdym razie spod pióra kogoś w sprawach krajowych
zorientowanego czy wręcz w nie zaangażowanego; autorem epilogu-dedykacji dla Niem ce
wicza mógł być jakiś cudzoziemski znajomy sławnego w świecie poety. Spróbujmy więc
zacząć badania od osób najnaturalniej narodzinom Orlątka przychylnym, czyli Francuzów.
Spośród francuskich ludzi pióra czynnych w Polsce tamtego okresu pierwszym i zgoła
jedynym podejrzanym jest nie rodowity Francuz wprawdzie, lecz Genueńczyk Gian Carlo
Serra (1760-1813), rezydent francuski od 14 II 1808 r. do 26X11 1810 r. (ale z Warszawy do
Drezna i Stuttgartu odjechał dopiero w początkach kwietnia 1811 r.), początkowo Pola
kom niechętny, z czasem jednak zaprzyjaźniony z wieloma literatami, poeta okolicznościo
wy, od 1808 r. członek Towarzystwa Przyjaciół N auk11. W kręgach T P N zasłynął jako autor

9 „Gazeta Warszawska” 1811 nr 27 (2 IV), s. 466.
10 Zob. H. Welschinger, L e R o i de Rotne (1 8 1 1 -1 8 3 2 ), Paris 1897, s. 10 przyp. 2: N .-E. Lemaire, C arm en in
p roxim um et auspicatissitnum A ugustaepraegnantispartum ... K alendis Ianuariis 1811.
" Zob. M. Handelsman, Rezydenci napoleońscy w W arszawie 1 8 0 7 -1 8 1 3 , Kraków 1915, s. 41-163. Opinie
współczesnych o nim doceniały erudycję, podkreślając zarazem sztywne maniery i surowe obejście, jak
również noszenie się na wzór „markiza Ludwika XVI”. Będąc kawalerem musiał jednak z racji pełnionej
funkcji urządzać bale i przyjęcia towarzyskie. Zob. A. z Tyszkiewiczów Potocka-Wąsowiczowa, W spom nienia
naocznego św iadka, opr. i wst. B. Grochulska, Warszawa 1965, s. 220-221; W Fiszerowa, D zie je moje własne i osób
postronnych. W iązan ka spraw pow ażnych, ciekawych i błahych, tł. E. Raczyński, Londyn 1975, s. 305 („Podobny był
do amanta na starym wachlarzu”). Pełen złoceń pałac Serrów w Genui opisała Waleria Tarnowska w M es
uoyages — zob. V Tarnowska, M es uoyages (1 8 0 4 ). D eu xiem e partie, ed. et annot. par M. Wilczyńska, „Biuletyn
Biblioteki Jagiellońskiej” 1989 nr 1/2, s. 44.
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dwóch broszur historycznych, opisujących kampanie napoleońskie w Niem czech i Pol
sce po łacinie, stylem Tacyta, na tyle doskonałym w oczach uczonej publiczności, że stały
się nawet przedm iotem regularnego wykładu w Liceum Warszawskim12134. Nie to jed 
nak, że Napoleon za zbyt czarny obraz cezarów nie lubił Tacyta, czemu wielokrotnie dawał
13
wyraz (łącznie z inspiracją czy wręcz autorstwem krytycznego artykułu w czasopiśmie)
a ambitny Serra — Napoleona przesądza o odrzuceniu autorstwa francuskiego dyplomaty.
Pomijając kwestię, że zmieniający placówkę rezydent mógł nie mieć czasu na pracowite
składanie heksametrów (większość wierszyków łacińskich z okresu pobytu w Polsce to
kilkuwierszowe epigramy, w tym również na narodziny Napoleona II)15, rzecz rozbija się
o neografię: reprodukowane raporty ukazują zupełnie inny niż w rękopisie BJ 5633 dukt

12 G. C. Serra, C om m entarii de bello G erm anico..., pars I-II, Parisiis 1807; [G. C. Serra], C om m entariorum debello
Sarmatico liber unicus, Dresdae, [b. r.]; zob. M. Plezia, Z a p o m n ia n y łaciński dziejopis Napoleona I, „Przegląd
Historyczny” 1991 z. 3-4, s. 497-503. Serra wyjaśnia eksperymentalny charakter swojej pracy, w tym latyni
zację nazw nowożytnych na wzór historyków greckich i rzymskich, dając ich spis w brzmieniu oryginalnym
(D e bello Germ anico, s. 77-86; D e bello Sarmatico, s. 74-75), czego nie doceniali niektórzy czytelnicy (zob.
J. Falkowski, O brazy z życia kilku ostatnich pokoleń w Polsce, t. 2, Poznań 1882, s. 181-184). Sympatykiem Serry,
entuzjastą jego prac historycznych i tłumaczem wierszy okolicznościowych był Kajetan Koźmian — zob.
K. Koźmian, Pam iętniki, opr. J. Willaume, M. Kaczmarek, K. Pecold, wst. A. Kopacz, t. 2, Wrocław 1972, s. 38,
121-122, 282, 304.
Zob. również: [Warszawa — Liceum Warszawskie] N a pu b liczn y popis ucznióiu W arszawskiego L ic eu m ...
prześw ietną publiczność zaprasza rektor Lin d e, Warszawa 1810, s. nlb 33 (sprawozdanie absolwenta Liceum Józefa
Minasowicza z programu studiów, w tym lektury dzieł Serry), nlb 37 (sprawozdanie absolwenta Franciszka
Trzcińskiego), nlb 40 (tenże Trzciński ma deklamować też fragment C om m entarii de bello Sarmatico na
uroczystości pożegnania szkoły 26 DC 1810 r.).
13 Zob. H. Welschinger, L a me de C n. Iulius Agricola traduite par M irabeau auec reflexionspreliminaires. Fragment inedit
des oeuures de Mirabeau ecritesau donjoti de Vincennes en 1119. Publieauec introduction p a r... etsuiui de pieces complementaires,
Paris 1914, s. 175-201: Napoleon f ret Tacite', F. G. Healey, TheLiterary CultureojN apoleon, Geneve-Paris 1959, s. 149;
C. M. de Talleyrand-Perigord, Pamiętniki (1 1 5 4 -1 8 1 5 ), przeł. W. Dłuski, przedm. i przyp. P Ugniewski, Londyn
1994, s. 296-301 (o rozmowach Napoleona z Christophem Martinem Wielandem w Erfurcie w 1808 r.); tenże,
M em oires... publies auec unepreface et des notesparle duc deBroglie, t. 1, Paris 1891, s. 427, 437, 442—446.
Niezwykłym zbiegiem okoliczności egzemplarz powyższego pięciotomowego wydania pamiętników Tal
leyranda należący do Henri Welschingera, interfoliowany, z marginaliami i wszytymi nadbitkami artykułów
historyka, znajduje się obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (sygn. BUW 56451). Jego m ono
grafię Króla Rzymu wymienia się wśród możliwych inspiracji Edmonda Rostanda, autora wystawionego
15 V 1900 r. w Theatre Sarah-Bernhardt i entuzjastycznie przyjętego O rlątka (L A iglon) — zob. C. Pfister,
N otice sur la uie et les travaux de M . H enri W elschinger... lue dans la seance du 10/eurier 1923, Paris 1923 (Institut de
France — Academie des Sciences morales et politiąues), s. 21.
14 Zob. A. z Tyszkiewiczów Potocka-Wąsowiczowa, op. cit., s. 222.
15 Dystych Serry ku czci Orlątka, nawiązujący do rzymskich pojęć o ubóstwieniu władcy, zamieszcza „Gazeta
Warszawska” 1811, Dodatek do nr 28 (6 IV), s. 489:
„(...) Przed swoim wyjazdem uczony ten mąż napisał z powodu szczęśliwego urodzenia się króla rzymskiego
następujące dwa wiersze łacińskie, przełożone na nasz język przez jednego z pierwszych naszych rymotwórców teraźniejszych [zapewne Kajetana Koźmiana lub Ludwika Osińskiego — JW]:
In prolem Augusti

L ongum optate laborąue deae pu er incipe uitam,
E t redeas patria serus ad astra uia.
N a urodzenie się syna N apoleona
Trudzie bogini, długo pragnion świata głosy,
Zacznij wiek i w ślad ojca późny wróć w niebiosy”.
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pisma16. Nie sposób też podejrzewać go o błąd ortograficzny w prostym zdaniu francuskim
na dole k. 717.
Spróbujmy zatem poszukać autora wśród polskich ludzi pióra, o ile to możliwe idąc
śladem Serry. Rezydent francuski bowiem, jako ten, który w początkach urzędowania dopro
wadził do zwrotu zakonnikom części konwiktu pijarskiego w Warszawie zarekwirowanej na
lazaret, byt adresatem obszernego poematu dziękczynnego w języku łacińskim pióra O nuf
rego Kopczyńskiego: De Varsaviensi conuictu Martem inter atque Mineruam certamen a Galliarum
legato, Varsaviae residenteJ. Serra armis etscriptis inclyto diremptum MDCCCVIII. Carmen historicum
scripsit..., [Warszawa] 1808. I oto jesteśmy na właściwym tropie. Bibliografia autora dzieł
gramatycznych zawiera mianowicie liczne i znacznych rozmiarów poezje łacińskie o charakterze
panegirycznym . Sprawę rozstrzyga argumentacja neograficzna przez porównanie z zachowa•19
nymi rękopisami pijara: autorem wiersza z Biblioteki Jagiellońskiej jest Kopczyński .
Adresatem elegii finałowej jest Julian Ursyn Niemcewicz, który w roku 1811 mógł
spotykać się z Kopczyńskim zwłaszcza wiosną i jesienią (w lipcu i sierpniu podróżował po
Galicji), a zwłaszcza przy okazji centralnego posiedzenia Towarzystwa Przyjaciół Nauk, tego
dnia, gdy chrzest Napoleona II świętowano w Teatrze Narodowym spektaklem Dziedzica
tronu rzymskiego . Jeżeli Niemcewicz zabrał rękopis ze sobą do Krakowa, mógł go tam
pozostawić, i w ten sposób manuskrypt trafił później w ręce krakowskiego zbieracza. Czy
Niemcewicz planował edycję poematu? Znając jego krytyczny stosunek do Napoleona —
mimo wielkiego zaangażowania poety w publicystyce poprzez autorstwo Listów litewskich — *I.

16 Zob. Instrukcje i depesze rezydentów francuskich w W arszawie 1 8 0 7 -1 8 1 3 , wyd. M. Handelsman, t. 1, Kraków
1914, tabl. po s. 50.
17 R e n d e z au Creater, qui a lui doit rendre”. Ma to być parafraza ewangelicznego wersetu M t 22,21, M k 12,17,
Łk 20, 25: ,/ilors Jesus leur repondit: R en d ez dotic a Cesar ce qui est a Cesar, et a D ieu ce qui est a D ie u ” (cyt. za: L a
Sainte B ib ie ... traduite sur la Vulgate par L e M aistre de Sacy. Itnprim ee d ’apres le texte de 1’editiott publiee d Paris en
1 7 5 9 ..., Paris 1822).
18 Zob. A. Osiński, Pochwala ks. Onufrego K opczyńskiego... czytana na posiedzeniu p ublicznym dnia 4 maja 1818,
„Roczniki Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół N auk” t. XII, Warszawa 1818, s. 266-300;
I. Stasiewicz-Jasiukowa, O n u fry K opczyński współpracownik K om isji Edukacji Narodowej. S tu d iu m o społecznej roli
uczonego w Polsce stanisław owskiej, Wrocław 1987; taż, O n u fry K opczyński — twórca pierw szej polskiej gram atyki
„fdozoficznej i narodowej”. .. i nie tylko, [w:] W kła d pijarów do nauki i kultury w Polsce X V I I - X I X w ieku, red. nauk.
I. Stasiewicz-Jasiukowa, Warszawa-Kraków 1993, s. 113—130; taż, O n u fry K opczyński (1 7 3 5 -1 8 1 7 ), [w:] Pisarze
polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński, t. 2, Warszawa 1994, s. 181-206 (tu zwł. s. 191-192).
Szersze omówienie łacińskich utworów panegirycznych Kopczyńskiego znajduje się w planach redakcyjnych
„Napisu”.
19 Zob. rps Biblioteki Narodowej w Warszawie BN I I 6852 (z Archiwum Publicznego Potockich, dawna sygn.
ApP 208): „Grammatyka łacińskiegojęzyka przez X. Kopczyńskiego pijara napisana”. W piśmie Kopczyńskie
go przeważają energiczne, pionowe pociągnięcia piórem, majuskuly mają charakterystyczny wygląd (np. „A”
i „M ” zazwyczaj przypominają litery drukowane), dolne przedłużenia liter zwykle nie są zagięte. Korzystałem
z mikrofilmu Biblioteki Narodowej 32640.
20 Zob. A. Kraushar, Towarzystwo Królewskie Przyjaciół N a u k 1 8 0 0 -1 8 3 2 . Monografia historyczna osnuta na źródłach
archiwalnych, ks. II: C za sy Księstwa W arszawskiego 1 8 0 7 -1 8 1 5 , t. 1, Kraków-Warszawa 1902, s. 258-259; Julian
Ursyn Niemcewicz, Podróże historyczne po ziem iach polskich m ięd zy rokiem 1811 a 1828 odbyte, Paryż-Petersburg
1858; M. Tyrowicz, D ziałalnosYpublicznaJ. U. N iem cew icza w latach 1 8 0 7 -1 8 1 3 (w św ietle własnych i współczesnych
pam iętników ), Wilno 1930.
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można wątpić. Utwór mógi wydawać mu się adresowany do zbyt wąskiego kręgu odbiorców,
by łożyć na jego druk, zwłaszcza gdy sam borykał się z kłopotami przy publikacji Śpiewów
historycznych^.
Jeśli nie była to bezpośrednia propaganda, to na jakiego odbiorcę liczył zatem Kopczyński?
Z pewnością na znawcę literatury antycznej, mogącego docenić rozsiane w tekście odwołania
do dzieł klasycznych i samą konstrukcję poematu, wzorowanego na IV eklodze Wergiliusza.
Jest to jednak zaledwie schemat, ponieważ miejsce fantastycznych obrazów radosnej przyro
dy, niosącej samorzutnie wszelkie dobra na pożytek człowiekowi, zajął świat mroczny,
opanowany jeszcze przez wojny i nienawiść — tu zwłaszcza wyczuwa się ostrze wspólnej
krajom napoleońskim propagandy antyangielskiej (w. 43-44, 208), wyraźnie określonej
w złorzeczeniach końcowej partii elegii do Niemcewicza. Radę złu świata może dać naro
dzony właśnie pod dobrymi znakami chłopiec (w. 9-17 czy 32-35 przywołują dynastyczną
tradycję dziecka, oczywiście ze strony Habsburgów), o ile zechce wypełnić swój obowiązek
nauki. W porównaniu z eklogą Wergiliusza na możliwości nauki położono większy nacisk.
Poeta we wzniosłych frazach wspomina zarówno francuskie (w. 70-71), jak i polskie insty
tucje naukowe: Akademia Krakowska nazwana została „córką Sorbony” (w 83). Związek
ziem polskich z państwowymi instytucjami Francji sprawia, że — co jest chyba osią myślową
wiersza — nauki pobierane przez chłopca w przyszłości mogłyby się odbywać również
w Polsce . Wszędzie bowiem, gdzie tylko sięga rzeczpospolita uczonych, jednakowo pozna
wać można astronomię (z użyciem lunet wynalazku rodziny Dollondów, w. 117), filozofię,
a następnie przyrodę za przewodnictwem Linneusza i Buffona (w. 140-141), wprowadzają
cych w świat natury ład taki jak Kopernik w wizji kosmosu (w. 127). Niestety przyroda
i związany z nią światowy handel może prowadzić do krwawych wojen (w. 153-156), którym
przecież można zapobiec; temu młody władca winien się poświęcić w przyszłości. Przyroda
sarmacka zresztą przynosi wiele takich darów, których krwawym kosztem poszukuje sie na
burzliwych krańcach świata (w. 175 n.) — na Cejlonie (w. 150) czy spornej z Brytyjczykami
wyspie Tahiti (w. 151). Niemniej wiersz kończy się życzeniami panowania nad światem —
oczywiście nie tylko z pamięcią takich bohaterów jak generał Louis Charles Antoine Desaix
de Veygoux (w. 196), zwycięzca poległy pod Marengo w 1800 r., ale głównie z racji mądrego
i przezornego, opartego na nauce, kunsztu rządzenia .
Jest więc bohater wiersza kimś mogącym świadomie pokierować swoim rozwojem przy
asystencji powołanych do tego instytucji. Kopczyński jako pijar mówił zatem w swoim carmen
genethliacum o rzeczach pozostających poza metafizyką czy okolicznościowym entuzjazmem,

21 Zob. M. Witkowski, W kręgu śpiew ów historycznych N iem cew icza, Poznań 1979, s. 103-110, 185-190; J. Ba
liński,/. U . N iem cew icz a Napoleon, „Przegląd Humanistyczny” 1969 z. 1, s. 135-153.
22 Por. J. Frank, P a m ię tn ik i..., tł. i opr. W. Zahorski, t. 2, Wilno 1913, s. 13 (cierpkie uwagi Napoleona
o poziomie nauczania na Uniwersytecie Wileńskim) — stąd motto.
23 Najbliższy sensu wiersza Kopczyńskiego spośród francuskich panegiryków jesyt chyba wiersz o sztuce
rządzenia L. J.-B. E. Yigee, Poesies..., Paris 1813, s. 75-82: Discours au R oi de Rom ę.
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realnych i potrzebnych, zgodnych zresztą z intencjami samego Napoleona, podkreślającego
wielokrotnie potrzebę edukacji syna opartej na studium historii.
Wydaje się, że nieznany do tej pory wiersz Kopczyńskiego wyrasta znacznie ponad
doraźną okolicznościowość, ponad zapał, który podyktował prezesowi Rady Ministrów
Księstwa Warszawskiego Stanisławowi Potockiemu przywoływane w tytule niniejszego szki
cu słowa, tchnące biblijnym, Izajaszowym proroctwem" . Pijar Kopczyński, wbrew może
swemu duchownemu stanowi, „proroctwo” opiera na ziemskiej i rzetelnej pracy młodego
władcy, nie tyle boskiego pomazańca, ile pilnego ucznia sztuki władania światem.
★ ★ ★

Niezrealizowany projekt urbanistyczny, jednoaktowa sztuka teatralna, przekład krótkiego
wiersza i nawet zachowany w rękopiśmiennym egzemplarzu (cóż, że na tle przeciętnego
panegiryzmu poważny i oryginalny) łaciński poemat — to oczywiście zjawiska niepropor
cjonalne wobec tysięcy panegiryków spłodzonych przez autorów francuskich. Należyjednak
pamiętać, że w latach 1811-1813 zarówno gwałtownie zmieniająca się koniunktura politycz
na i związane z odzyskaniem niepodległości nadzieje Polaków, jak i wynikający z napoleoń
skiego systematu gospodarczy i militarny wysiłek Księstwa nie sprzyjały zbytniemu rozczu
laniu się nad dzieckiem władcy kochanego i krytykowanego jednocześnie. „Wojna polska”
Napoleona z 1812 roku — swoją drogą w jakimś stopniu inspirowana rozmowami z księ
ciem Józefem Poniatowskim podczas jego wizyty u kołyski małego króla — była tematem
znacznie żywiej obchodzącym wszystkich, w tym i ludzi pióra. Dopiero w Królestwie Kon
gresowym, podczas powstania listopadowego, postać księcia Reichstadtu zacznie pojawiać się
częściej w dyskusjach politycznych i potocznych „nocnych rodaków rozmowach”, by w 1832
25
roku razem z Polską nagle odejść w romantyczną legendę Napoleonidów .245

24 Zob. A. E. Koźmian, W spom nienia, t. 1, Poznań 1867, s. 77-78.
25 Zob. S. Treugutt, G en iu sz w ydziedziczony. Studia romantyczne i napoleońskie, red. M. Prussak, Warszawa 1993,
s. 126-136: Tradycja napoleońska i pow stanie listopadowe — doświadczenie militarne i legenda.
Nadzieje na tron polski książę Reichstadtu wyrażał wielokrotnie w czasie powstania listopadowego, chcąc
naprawić błąd ojca, który poniechał sprawy polskiej — zob. H. Welschinger, L e R oi de R o m ę ..., s. 349-350;
J. Tulard, Napole'on II, Paris 1992, s.176-177. Korespondencja księcia zawiera szereg listów na temat Polski z II
— IX 1831, zob. J. de Bourgoing, Lettres du D u c de Reichstadt au comte M aurice Esterhazy, „Revue des Etudes
Napoleoniennes” XXXV: 1932, s. 75-83 (m.in. szeroko o bitwie pod Ostrołęką z 7 VI 1831, s. 78-80). Zob.
też: E. Łuniński, W spom inki. Z dni historycznych kart kilka, Warszawa 1910, s. 187-237: Spisek Smaglowskiego
a książę Reichstadtu (tu s. 228 o francuskim oficerze agitującym za Napoleonem II 30 XI 1830 na ulicach
Warszawy); S. Wasylewski, Z erw a n a kokarda, Kraków 1965, s.196-215: Orlątko', R. Durand, D epesze z pow stań
czej W arszawy 1 8 3 0 -1 8 3 1 . Raporty konsula francuskiego o Królestwie P olskim , przekł., wst. i opr. R. Bielecki,
Warszawa 1980, s. 38 (raport z 5 XII 1830): „Kilka osób mówi już o powołaniu księcia Reichstadtu na tron
Polski w wypadku, gdyby porozumienie z domem rosyjskim nie było możliwe. Ów młody książę miałby za
sobą chwałę swego ojca i nadzieję na poparcie ze strony cesarza Austrii”; s. 72 (raport z 10 I 1831); D ia riu sz
Sejm u z r. 1 8 3 0 -1 8 3 1 , wyd. M. Rostworowski, t. 1, Kraków 1907, s. 491: na sesji 4 II 1831 deputowany płocki
Ignacy Dembowski cytuje artykuł z Jo u rn a l de D ebats” z 22 I 1831 na temat nastrojów w Polsce i chęci
powierzenia tronu m.in. księciu Reichstadtu; nb. artykuł francuski to raport Duranda z 10 1 1831, który w ten

