
Irydion – rycerz z Północy 

Romantyczne spojrzenie ku Skandynawii 

Romantyczna fascynacja Północą jest zjawiskiem charakterystycznym dla 

ówczesnej Europy zmęczonej i znudzonej klasycznym spokojem kultury 

śródziemnomorskiej i ckliwym, literackim obrazem Południa, który domino-

wał w klasycznej poezji i prozie Oświecenia. Zwrot ku Północy zapropono-

wali przede wszystkim Pani de Stäel, Herder[267], Friedrich Schlegel. Nie 

można jednak zapomnieć, że już w latach 1755-1756 Paul Henri Mallet doko-

nał ważnego zabiegu socjologicznego przeciwstawił ustrój niewolniczy Grecji 

i Rzymu rozmiłowanym w wolności i zaprawionym do nich ludom północ-

nym[268]. Krzewicielką kultu Północy była Pani de Stäel[269], głosząca, że 

Poezja Północy bardziej przystoi ludom miłującym wolność. W swej słynnej 

rozprawie, z której czerpało całe pokolenie romantyków, scharakteryzowała 

zarówno ludy Skandynawii, jak również zdefiniowała pojęcie poezji Północy, 

przypisując jej takie cechy jak: filozoficzność, skłonność do melancholii, nie-

zależność, myśli o śmierci, upiorach, widmach, namiętność, umiłowanie wol-

ności. Podkreślała również zależność literatury od przyrody – mrocznej i po-

sępnej, pochmurnej    i dzikiej, smętnej i tajemniczej. Przyroda Północy nie 

jest dla człowieka wytchnieniem i wsparciem, ani też ckliwą sielanką, jest 

wyzwaniem i próbą sił, a także mistyczną tajemnicą. Natura ta ukształtowała 

człowieka Północy obdarzonego wyjątkowymi cechami charakteru, o wielkiej 

ile woli, niezwykłej wyobraźni i mimo surowości niezwykle wrażliwego, ko-

chającego wolność i niezależność, w imię których gotów jest oddać życie. 

Człowiek ten posiada niezłomną wolę, hart ducha, szaloną wręcz odwagę i 

lekceważenie śmierci. Na Północ – jako źródło inspiracji twórczej, mitologii i 

kreacji nowego bohatera wskazywał również Fryderyk Schlegel. Niebagatel-



ną rolę odegrały w tym zafascynowaniu Północą XVIII wieczne Pieśni Osja-

na – genialny falsyfikat pióra Macphersona, wydany jako autentyczne pieśni 

celtyckiego barda[270]. Z ducha Osjana narodziły się prace etnograficzne i 

historyczne Tadeusza Czackiego – polskiego pioniera spojrzenia na Północ, w 

której upatrywał wzorca państwowotwórczego. Niebagatelną rolę w krzewie-

niu kultu Północy odegrał również Maurycy Mochnacki, który w swym mani-

feście romantycznym O duchu i źródłach poezji w Polszcze (1825) postulo-

wał, aby mitologia i poezja Północy stały się źródłem naszej literatury roman-

tycznej. Uważał, że to, co stworzyła dzika i posępna imaginacja narodów 

skandynawskich[271]  mogło dać początek nowej literaturze zbyt długo u nas 

więzionej w ciasnej sferze rzeczywistości   i stosunków towarzyskich, a przez 

naśladowanie (dawniej) Greków i Rzymian, (teraz) Francuzów zlodowaciałej 

i prozaicznej[272]. Mochnacki przedstawiając program polskiego romanty-

zmu i wskazując na Północ, jako na źródło inspiracji, streścił najważniejsze 

wątki z mitologii północnej. Jej znajomość czerpał najpewniej z dzieł Malle-

ta, bądź z pierwszego polskiego wydania Eddy (1807) w przekładzie Joachi-

ma Lelewela[273]. Paradoksalne jest to, że tłumacz Eddy gwałtownie prze-

ciwstawił się tezom trybuna polskiego romantyzmu, popierając model łaciń-

ski, który uznał za bliższy naszej kulturze i psychice niż skandynawski; już w 

pierwszym wydaniu Eddy podkreślał wprawdzie jej walory poznawcze, ale 

równocześnie zaznaczał, że jest ona obca kulturze ukształtowanej przez mity 

greckie a w wydaniu drugim oponował przeciw - jak to określał – północnym 

mrzonkom Mochnackiego. Podkreślał, że Edda może budzić jedynie muzeal-

ne zainteresowanie, ale nie może być środkiem obrazowania myśli    i inspira-

cją dla nowej literatury. Do wyobraźni poetów przemówił jednak świat Nor-

manów – tajemnicza Północ i jej bogowie. Romantyków – w tym Zygmunta 

Krasińskiego pociągał również fatalizm i katastrofizm mitów i sag oraz wize-

runek ich bohatera. Jednocześnie Krasiński zachował kult dla Grecji, spotęgo-

wany przez romantyczną legendę walczącego o jej niepodległość Byrona, a 



jednocześnie z miast Europejskich upodobał sobie ruiny starożytnego Rzymu 

– to co pozostało w Wiecznym Mieście po potędze cezarów. Wszystko to, 

wraz z fascynacją romantyczną Północą jawi sie jako synteza w Irydionie, 

najdoskonalszym dziele Krasińskiego (jest to oczywiście subiektywna ocena 

autorki tekstu). Krasiński w przypisach do dramatu przedstawił w skrócie po-

czet bogów germańskich plemion, wykazując znajomości nie tylko mitów i 

Eddy, ale i poematu o Nibelungach, z którego, jak sam przyznaje zaczerpnął 

imię Sygurda i cechy osobowości tytułowego bohatera dramatu. W przypisie 

tym, Krasiński rozwija własne, jakże romantyczne rozumienie mitologii skan-

dynawskiej i mitu odyńskiego, zwracając uwagę na ponury fatalizm i kata-

strofizm: 

Nieopisaną jest ponurość podań skandynawskich. – Jedyną w nich moralno-

ścią jest chwała obiecana za odwagę. (…) We wszystkich mytach odyńskich 

przebija wpływ natury północnej – znać w nich jakby brak nadziei, jakby roz-

pacz wieczną, połączoną z dzikim, bohaterskim męstwem, idącym zawsze na-

przód, nie dbającym o to, że koniec będzie straszny i fatalny. – Myśl, że świat 

się skończy nieszczęśliwie , że na końcu złe duchy przemogą, kołuje jak zorza 

północna, krwawa nad całą tą mytologią – w jej blaskach biją się do upadłe-

go wojownicy na ziemi (…)[274]  

 


