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kraj bez muzyki

Anglicy to jedyna !wiat"a nacja, która nie dorobi"a si# w"asnej muzyki 
(nie licz$c wodewilowych przy!piewek). Pisz# „w"asnej muzyki”, dlatego 
%e w&Anglii gra si# by' mo%e wi#cej zagranicznej muzyki ni% w&jakimkol-
wiek innym pa(stwie.

oscar Schmitz, 1904

I

louis i#Turgieniew dotarli do Londynu 13 listopada 1870 roku. Pauline 
wci$% przebywa&a wraz z#dzie'mi w#tymczasowym mieszkaniu przy Sey-

mour Street, ale po przyje(dzie Louisa ca&a rodzina wprowadzi&a si) do oka-
za&ego georgia*skiego domu przy Devonshire Place w#dzielnicy Marylebone. 
Turgieniew wynaj$& mieszkanie tu% za rogiem, przy Devonshire Street, ale 
nie móg& znie+' zimna i#wilgoci ani dymu pieców w)glowych i#wkrótce prze-
prowadzi& si) na Bentinck Street do, jak s$dzi&, lepszego lokum, oddalonego 
o#kilka minut spacerem. Czu& si) tam jednak równie (le. Bardzo si) skar%y& 
na jedzenie serwowane przez w&a+cicielk) mieszkania. „To kraj, w#którym nie 
potrafi$ zrobi' u%ytku z#ziemniaków ani jajek”, pisa& do Henry’ego Jamesa, 
który przeniós& si) do Londynu w#1869 roku1.

Turgieniew nie sp)dza& zbyt wiele czasu w#mieszkaniu przy Bentinck 
Street. Od rana do nocy przesiadywa& u#Viardotów. Ich dom mia& pi)' 
kondygnacji, a#pokoje na ni%szych pi)trach by&y bardzo przestronne. We-
d&ug spisu powszechnego z#roku 1871 zatrudniali guwernantk), kuchark) 
i#dwie mieszkaj$ce z#nimi pokojówki. A#jednak uwa%ali, %e w#porównaniu 
z#warunkami mieszkaniowymi w#Pary%u i#Baden prowadz$ sparta*ski tryb 
%ycia#– pogl$d ten podziela&a Clara Schumann, która po lutowej wizycie przy 
Devonshire Place w#ten sposób pisa&a do Brahmsa:
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Devonshire Place 30, gdzie mieszka&a rodzina Viardotów.

Madame Viardot zrobi&a na mnie bardzo przygn)biaj$ce wra%enie. Widzia-
&am si) z#ni$ niedawno w#wyj$tkowo nieprzyjemnej i#brudnej rezydencji, gdzie 
opowiedzia&a mi o#okropnych uczniach, których ma tu pod swoj$ opiek$. Có% 
za upokorzenie dla artystki tego formatu, jaki% %al, %e jest do tego zmuszona 
(…). B)d$c u#niej w#domu, mia&am &zy w#oczach, ale na szcz)+cie tego nie do-
strzeg&a, bo gdyby tak by&o, z#pewno+ci$ by si) ze mnie +mia&a.

Paul Viardot#– w#owym czasie trzynastolatek#– w#ten sposób opisuje ów 
„pos)pny dom” w# swoich wspomnieniach: „uliczne latarnie gazowe oraz 
%ó&ta mg&a rozb&yska&y w#+rodku dnia, ciemnego niczym noc; ch&ód i#wilgo', 
posi&ki spo%ywane w#milczeniu przerywanym przez spieszne kroki i#nawo-
&ywania sprzedawców gazet, którzy donosili o# zwyci)stwach niemieckiej 
armii”2.

Po przeprowadzce do Londynu pa*stwo Viardot %yli oszcz)dnie. Re-
mont bade*skiej willi poch&on$& wi)kszo+' ich pieni)dzy. Nie próbowali jej 
sprzeda', bo liczyli si) z#mo%liwo+ci$ powrotu do Niemiec po zako*czeniu 
wojny, cho' ta mo%liwo+' jawi&a si) coraz mniej kusz$c$. Tymczasem z#tru-
dem wi$zali koniec z#ko*cem. Louis znów sprzeda& kilka obrazów dawnych 
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mistrzów, mi)dzy innymi swego drugiego rembrandta, Oude man in een mi-
litair kostuum (Starzec w#%o&nierskim mundurze, 1631), w#czym pomóg& mu 
Turgieniew, znajduj$c w#styczniu 1871 roku kupca w#osobie wielkiej ksi)%nej 
Marii Niko&ajewny Romanowej, siostry cara Aleksandra II3.

Londyn okaza& si) drogi. Czesne w#szkole Paula i#koszt utrzymania s&u%by 
by&y wy%sze ni% w#Baden, a#Pauline nie zamierza&a rezygnowa' z#wystawnych 
przyj)' dla go+ci, do których nawyk&a. Po przeprowadzce do domu przy 
Devonshire Place oboje z#Louisem kontynuowali rodzinn$ tradycj) muzycz-
nych wieczorków. Organizowano improwizowane recitale muzyki kameral-
nej, wykonywano hiszpa*skie pie+ni, Pauline +piewa&a s&ynne sceny ze swoich 
oper, a#poza tym kilkakrotnie wystawi&a Le Dernier Sorcier z#my+l$ o#nowym 
kr)gu znajomych, w+ród których znale(li si) arty+ci i#politycy, cz&onkowie 
londy*skiej +mietanki towarzyskiej: Charles Hallé, Arthur Sullivan, Frederic 
Leighton, Anthony Trollope, Robert Browning, George Eliot i# jej „m$%” 
George Lewes*, Richard Monckton Milnes (lord Houghton), a#tak%e, przy-
najmniej raz, ówczesny premier, William Gladstone4. Wkrótce do&$czy& do 
nich przyjaciel Viardotów, Saint-Saëns, który zbieg& z#Pary%a w#kwietniu 
1871 roku. Cz)sto odwiedza& ich równie% Charles Gounod, który przeniós& 
si) do Londynu we wrze+niu poprzedniego roku. Pogodzi& si) z#Viardota-
mi po pami)tnym zerwaniu, do którego dosz&o w#1852 roku, gdy odmówi& 
przyj)cia prezentu +lubnego od Pauline. Pauline skontaktowa&a si) z#nim 
w#1864 roku i#od tamtej pory wymieniali utrzymane w#serdecznym tonie 
listy5. Teraz, w#Londynie, zbli%y&o ich do siebie wspólne nieszcz)+cie.

Rodzina Pauline by&a uzale%niona od jej zarobków. Uczniowie zg&aszali si) 
do niej na lekcje +piewu nie tylko dlatego, %e by&a s&awn$ wokalistk$ i#pedago%-
k$, ale równie% z#powodu jej brata, który nale%a& do najbardziej rozchwytywa-
nych nauczycieli bel canto w#Europie. W#1854 roku Manuel Garcia wynalaz& 
laryngoskop#– przyrz$d, który za pomoc$ lusterek pozwala& zobaczy' krta* 
i#g&o+ni)#– dzi)ki czemu zyska& +wiatowy rozg&os zarówno w#+wiecie nauki, jak 
i#muzyki. Przyrz$d ów pozwoli& mu stosowa' nauk) w#praktyce, podczas 'wi-
cze* g&osu. W+ród gwiazd, które si) u#niego kszta&ci&y, by&y Jenny Lind, Giulia 
Grisi, Antoinette Sterling oraz tenor Julius Stockhausen. Kiedy Pauline prze-
nios&a si) do Londynu, odda& jej pod opiek) liczne grono m&odszych uczniów. 
Pauline skar%y&a si), %e nie s$ tak dobrzy jak jej uczniowie z#Baden, ale by&o ich 
wielu i#to dzi)ki nim mog&a sp&aci' rachunki6.

* Pauline Viardot by&a najpewniej pierwowzorem primadonny z# Armgart (1870), 
poematu George Eliot.
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Pauline dorabia&a koncertami i#cho' wcze+niej postanowi&a zako*czy' 
karier) sceniczn$, teraz +piewa&a w#prowincjonalnych operach, jako %e jej 
mo%liwo+ci wokalne nie pozwala&y na wyst)py w#operze londy*skiej. Znów 
wyruszy&a w#tras) z#trup$ operow$ Willerta Beale’a, sp)dzaj$c ca&e tygodnie 
w#podró%y po miejscach takich jak Derby, Northampton, Manchester i#New-
castle. Kiedy wyje%d%a&a, Turgieniew popada& w#stan „fizycznej niemocy”, jak 
pisa& w#li+cie z#5 grudnia 1870 roku, kiedy Pauline by&a w#Edynburgu:

Czuj) si) tak, jakby mi brak&o powietrza; cierpi) na utajony, uporczywy l)k, 
od którego nie umiem si) uwolni' i#którego nic nie jest w#stanie rozproszy'. 
Kiedy tu jeste+, raduj) si) po cichu#– czuj) si) at home#– i#nie pragn) niczego 
wi)cej. Ach, theuere Freundin [ukochana przyjació&ko], mam do dyspozycji 
pi)kn$ i#cenn$ przesz&o+', ca&e dwadzie+cia siedem lat, które mog) piel)g-
nowa' i#czci'. I#teraz b)dzie mi)dzy nami tak jak w#wierszu Burnsa. „Joe 
Anderson, mój Joe”#– wspólnie zejdziemy z#góry*7.

Sugestia, %e s$ lud(mi w#podesz&ym wieku, %e „czas im z&azi' na dó&”, 
by&a nieuzasadniona w# sensie metrykalnym (Turgieniew mia& zaledwie 
pi)'dziesi$t dwa lata, Pauline czterdzie+ci dziewi)', za+ Louis sko*czy& 
siedemdziesi$tk)), ale po tym, jak po%egnali si) ze szcz)+liwym %yciem w#Ba-
den, tak z#pewno+ci$ si) czuli.

* Turgieniew odnosi si) do wiersza Roberta Burnsa John Anderson (1789):

John Anderson, mój stary, 
Gdy nas z&$czy& los, 

Twarz twoja by&a smag&a, 
Kruczoczarny w&os. 

Dzi+ czo&o twoje &yse, John, 
A#w&osy pokry& szron, 

Lecz b&ogos&awmy siw$ skro*, 
John Anderson, mój John.

John Anderson, mój stary, 
W#gór)+my razem szli, 

Prze%yli+my ze sob$, John, 
Wiele weso&ych dni. 

Dzi+ czas nam z&azi' na dó&, John, 
Zejdziemy w#d&oni d&o*. 

Spoczynek czeka nas u#stóp, 
John Anderson, mój John.

R. Burns, John Anderson, t&um. L. Marja*ska, cyt. za: R. Burns, Z&wierszy szkockich, red.  
S. Kry*ski, Warszawa 1956 (przyp. t&um.).
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Zarobki Pauline nie wystarcza&y na pokrycie kosztów utrzymania nawet 
po uwzgl)dnieniu pieni)dzy ze sprzeda%y obrazów dawnych mistrzów. Obo-
je z#Louisem polegali na wsparciu finansowym Turgieniewa, tak jak on przed 
laty polega& na ich wsparciu. Wierny druh pa*stwa Viardot bez przerwy za-
chodzi& do Coutts’ Bank przy Strand, g&ównej arterii Westminsteru, by zleci' 
przekaz pieni)%ny na konto Louisa. Co wi)cej, podczas podró%y do Rosji na 
pocz$tku roku 1871 sprzeda& cz)+' ziemi, %eby zakupi' warte osiemdziesi$t 
tysi)cy franków udzia&y w#spó&ce kolejowej, które mia&y wej+' do posagu 
Claudie. Uwa%a&, %e „to starczy, aby zapewni' roczny dochód w#kwocie pi)-
ciu i#pó&, a#mo%e nawet sze+ciu tysi)cy franków”, jak wyja+ni& w#li+cie do 
Pauline8.

Po powrocie z#Rosji Turgieniew wynaj$& nowe mieszkanie#– przy Beau-
mont Street, tu% za domem pa*stwa Viardotów przy Devonshire Place. Od-
twarza& tym samym uk&ad, jaki obowi$zywa& ich ménage à trois w#Baden#– 
mieszkali tu% obok siebie, ale osobno. Zdecydowa& si) na to, g&ównie aby 
zachowa' pozory. Cierpia& z#powodu zimna i#wilgoci i#wkrótce nabawi& si) 
grypy, a#do tego da&a o#sobie zna' podagra. To w&a+nie przy Beaumont Street 
napisa& ten list do Flauberta, datowany na 6 maja:

Jestem w#Anglii, ale nie dlatego, %e sprawia mi to przyjemno+', lecz dlate-
go %e moi przyjaciele, niemal zrujnowani przez wojn), sprowadzili si) tu 
w#nadziei na znalezienie niewielkiego zarobku. Anglicy maj$ swoje zalety, 
ale wszyscy, nawet ci najbystrzejsi, wiod$ bardzo ci)%kie %ycie. Trzeba si) do 
niego przyzwyczai', podobnie jak do klimatu. Bo gdzie% indziej mia&by si) 
cz&owiek podzia'?9.

W#Londynie mieszka&a poka(na spo&eczno+' francuskich uchod(ców. 
Przybyli do stolicy Anglii w#kilku falach: najpierw w#ramach masowej emi-
gracji rojalistów uciekaj$cych przed rewolucyjnym terrorem po roku 1793, 
potem w#1848, kiedy Napoleon III Bonaparte, jako prezydent, podj$& kroki 
przeciwko socjalistom i#radykalnym republikanom. Jeszcze wi)ksza, mniej 
wi)cej czterotysi)czna grupa politycznych przeciwników Napoleona, uciek&a 
do Anglii po zamachu stanu, jaki przeprowadzi& w#grudniu 1851 roku, by 
obali' II Republik). By& w+ród nich Victor Hugo, który najpierw trafi& na 
wysp) Jersey, sk$d jednak wydalono go za wspieranie gazety krytycznej wo-
bec królowej Wiktorii, a% wreszcie wraz z#rodzin$ osiad& na wyspie Guernsey, 
gdzie mieszka& w#latach 1855–1870. Wi)kszo+' jego rodaków nie zagrza&a 
miejsca w#Wielkiej Brytanii, ale w#po&owie lat pi)'dziesi$tych w#Londynie, 
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g&ównie w#dzielnicach Soho i#Fitzrovia, mieszka&o oko&o 1000 francuskich 
uchod(ców. Leicester Square stanowi&o kosmopolityczne centrum francu-
skiego Londynu, za+ hotel Sablonière s&u%y& za kwater) g&ówn$ oraz centrum 
przyj)' nowo przyby&ych. „Obskurna nowoczesna Francja”, takim mianem 
okre+li& ten rejon Thackeray. „S$ tu francuskie kawiarnie, kluby bilardowe, 
bistra, kelnerzy, targi, biedni Francuzi i#bogaci Francuzi”. Trzecia i#najwi)ksza 
fala emigrantów przyby&a do Londynu po wybuchu wojny francusko-pru-
skiej. Szacowano, %e w#po&owie lat siedemdziesi$tych XIX stulecia w#Londy-
nie mieszka&o 8000 Francuzów. Co biedniejsi uchod(cy, w+ród których by&o 
wielu artystów, osiedlali si) w#Soho, podczas gdy bogatsi, zra%eni widokiem 
prostytutek, zamieszkali w#modniejszej Fitzrovii czy Marylebone10.

Ogólnie rzecz bior$c, w# Wielkiej Brytanii schronienie znajdowali 
uchod(cy polityczni z#ca&ej Europy. Nie istnia&y wówczas prawa, które by 
zabrania&y imigrantom przyjazdu do kraju, niezale%nie od ich narodowo+ci 
czy przekona*, nie istnia&y tak%e %adne +rodki prawne, które by mog&y ich 
powstrzyma' przed kontynuowaniem dzia&alno+ci politycznej po osiedleniu 
si) w#Wielkiej Brytanii. Uchwa&a z#1848 roku, tzw. Alien Act, umo%liwia&a 
deportacj) poszczególnych osób, o#ile s$d uzna&, %e stanowi$ zagro%enie dla 
bezpiecze*stwa kraju, ale jej wa%no+' wygas&a w#1850 roku, za+ w&adze nie 
skorzysta&y z#mo%liwo+ci, które zapewnia&a, ani razu. Brytyjskie poszano-
wanie wolno+ci przek&ada&o si) na obron) rewolucjonistów przed zakusami 
obcych rz$dów. Mazzini, Marks i#Engels, Louis Blanc, Ledru-Rollin oraz 
Hercen#– wszyscy oni traktowali Londyn jak swoj$ baz) propagandow$. 
W#1858 roku, po tym jak w&oski rewolucjonista Felice Orsini dokona& 
nieudanego zamachu na Napoleona III, w&adze francuskie domaga&y si) od 
Wielkiej Brytanii dzia&a* przeciwko wspó&pracownikom Orsiniego, bo to na 
jej terytorium skonstruowano bomby, które zamachowiec cisn$& w#cesarsk$ 
karet). Rz$d Palmerstona niezw&ocznie przedstawi& projekt ustawy, w#my+l 
której spisek maj$cy na celu dokonanie morderstwa poza granicami Wielkiej 
Brytanii mia&by by' traktowany jako przest)pstwo. Ale projekt zosta& odrzu-
cony przez Izb) Gmin, której cz&onkowie zg&osili wniosek o#wotum nieuf-
no+ci dla rz$du za to, %e ugi$& si) pod %$daniami Napoleona, czym zmusili 
Palmerstona do ust$pienia ze stanowiska11.

Z#kolei dobra sytuacja gospodarcza Wielkiej Brytanii stanowi&a magnes 
dla migrantów zarobkowych z#kontynentu. Wi)kszo+' osiedla&a si) w#Lon-
dynie, gdzie istnia&o zapotrzebowanie na ich fach#– francuskich krawców, 
jubilerów, in%ynierów mo%na by&o znale(' g&ównie w#Soho, niemieckich 
piekarzy, zegarmistrzów i#muzyków w#Fitzrovii, za+ w&oskich importerów 
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%ywno+ci, lodziarzy i#kataryniarzy w#dzielnicy Clerkenwell, gdzie powsta&y 
Ma&e W&ochy12.

Nikt nie sprowadza& si) do Wielkiej Brytanii z#powodu tamtejszej pogo-
dy czy jedzenia. Obcokrajowcy skar%yli si) na jedno i#drugie. Postrzegali kraj 
przez pryzmat anglofobicznych komuna&ów szeroko rozpowszechnionych 
na kontynencie: melancholijnej londy*skiej mg&y, ch&odnego temperamen-
tu Anglików, ich materializmu, hipokryzji, „perfidii Albionu” i#tak dalej13. 
Promenades dans Londres (Promenady w#Londynie) Flory Tristan, wydane 
w#1840 roku, przyczyni&y si) do popularyzacji tych stereotypów by' mo%e 
bardziej ni% jakakolwiek inna ksi$%ka, a#ju% z#pewno+ci$ w+ród Francuzów:

W#Londynie oddycha si) melancholi$, ch&onie si) j$ przez pory skóry. Nie 
ma nic bardziej sm)tnego (…) ni% widok tego miasta w#mglisty dzie* albo 
w#deszczow$ noc (…). Sprawia, %e cz&owieka ogarnia g&)boka desperacja 
(…), wstr)t do wszystkiego, przemo%na ch)', by pope&ni' samobójstwo (…). 
W#tak obrzydliwe dni Anglicy ulegaj$ aurze i#zachowuj$ si) jak bydlaki14.

Dopatrywanie si) zwi$zku mi)dzy angielskim klimatem i# angielskim 
temperamentem by&o w#Europie zjawiskiem powszechnym. Victor Schoel-
cher, francuski dzia&acz na rzecz zniesienia niewolnictwa, uwa%a&, %e Anglia 
jest „najzimniejszym pa*stwem na +wiecie w#ka%dym mo%liwym sensie tego 
s&owa”. Fontane, który sp)dzi& w#Londynie cztery lata w# szóstej dekadzie 
XIX wieku, stwierdzi&, %e w#angielskich sercach „nie ma ju% miejsca” na go-
+cinno+': „ich kraj jest otwarty, ale drzwi do domów#– zamkni)te”15.

Na zad)cie angielskiej klasy wy%szej zwracali uwag) go+cie ze wszystkich 
krajów, zw&aszcza Rosjanie, których arystokracja s&yn)&a z#werwy, poufa-
&o+ci i# swobodnych manier. Pierwszego dnia po przyje(dzie do Londynu 
Turgieniew zosta& zaproszony przez rosyjskiego znajomego, Niko&aja 1em-
czu%nikowa, do jednego z#klubów d%entelmenów mieszcz$cych si) przy Pall 
Mall. Widz$c spi)tych kelnerów, którzy serwowali ka%dy kotlet osobno na 
srebrnym talerzu, Turgieniew nie wytrzyma&, zacz$& wali' w#stó& i#wykrzy-
kiwa' po rosyjsku: „Riedis! Tykwa! Riepa! Krupa!”, by da' upust weso&o+ci. 
Gdy kelnerzy si) oddalili, „drwi& ze mnie, z#Anglików i#z#Anglii”, wspomina& 
1emczu%nikow16.

Przyjaciel Turgieniewa, Hercen, mieszkaj$cy w#Londynie od 1852 roku, 
pozna& Anglika, który swego czasu by& s&u%$cym w#paryskim domu Viar-
dotów. Anglik, zszokowany poufa&o+ci$ swoich pracodawców, wkrótce ich 
opu+ci&. Spytany, co tak go wówczas urazi&o, odpar&: „To nie s$ ludzie, którzy 
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by post)powali comme il faut: podczas obiadu zwraca&a si) do mnie nie tylko 
%ona, ale i#m$%”17.

Anglicy s&yn)li te% ze swej ekscentryczno+ci. Europejczycy t&umaczyli j$ 
sobie oderwaniem Wielkiej Brytanii od kontynentu. W#przewodniku po 
Londynie, który ukaza& si) w#serii Guide Joanne, ostrzegano czytelników:

Anglicy, od dawna pozbawieni kontaktu z# ludami kontynentu czy te% 
nawykli, ze wzgl)du na sw$ dum), dopatrywa' si) w#nich barbarzy*ców, 
stworzyli specyficzny kodeks zachowa*, sztywny i#napuszony jak oni sami, 
którego zasad przestrzegaj$ z#najwy%sz$ staranno+ci$ (…). Obcokrajowcy 
winni s$ go zna' i#przestrzega'; w#przeciwnym razie nie zostan$ uznani za 
gentlemanów18.

Pa*stwo Viardot przywykli do Anglików i#ich ekscentryzmu. Odwiedza-
li ich kraj od przesz&o trzydziestu lat. Louis uwa%a&, %e Anglicy s$ cudaczni. 
W#swoich Souvenirs de chasse porówna& Angli) do „wielkiego klasztoru” ze 
wzgl)du uleg&o+' jej obywateli wobec absurdalnych zasad post)powania. „Ob-
cokrajowiec, który nie uchyli& kapelusza, witaj$c si) z#kim+ na ulicy, albo +mia& 
u%y' no%a przy jedzeniu ryby, uwa%any by& za (le urodzonego”. Po tym jak zapro-
szono go wraz z#Pauline na polowanie do olbrzymiej posiad&o+ci w#Gloucester-
shire, stwierdzi&, %e nawet w#zimne i#mokre dni, typowe dla angielskiej wiosny, 
kobiety, id$c na kolacj), ubiera&y si), „jakby sz&y na bal”#– w#bia&e mu+linowe 
suknie, które nie okrywa&y dr%$cych ramion i#szyj. S$dz$c, %e ubra&y si) tak ab-
surdalnie ze wzgl)du na jej przyjazd, Pauline zapewni&a, %e nie by&o trzeba, ale 
która+ odpar&a, %e to nie ze wzgl)du na ni$#– ubiera&y si) tak co wieczór: ich 
ojciec, nawet je+li by& w#domu sam, i#tak zjawia& si) na kolacji we fraku19.

Nawet po trzydziestu latach Louisowi i#Pauline trudno by&o sympatyzo-
wa' z#Anglikami. Tak jak wielu innych Europejczyków z#ich klasy i#o#podob-
nie kosmopolitycznych zapatrywaniach uwa%ali, %e Anglicy s$ nad)ci, ozi)bli 
i#pró%ni. Pauline irytowa& ich brak muzykalno+ci, sposób, w#jaki pod$%ali za 
mod$ i#s&aw$, i#to, %e ci$gle chcieli, by ich chwali' za „okropny gust”. Po ko-
lacji w#Buckingham Palace, która odby&a si) w#1850 roku z#okazji koncertu 
Pauline i#w#której udzia& wzi)&a królowa Wiktoria, Viardot skar%y&a si) Tur-
gieniewowi, %e angielska rodzina królewska nie potrafi ubiera' si) z#gustem 
ani prowadzi' rozmów o#muzyce:

Królowa wygl$da&a jak landrynka (bâton de sucre de pomme de Rouen): za-
wini)ta ciasno w#b&)kit i#srebro, ca&a sztywna. W#takim stroju z#pewno+ci$ 
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nie by&o jej &atwo je+'. Kiedy podesz&a do artystów, nie mia&a poj)cia, co 
powiedzie', wi)c ka%demu z#nas mówi&a to samo. Na przyk&ad mnie po-
wiedzia&a: „Bardzo mi si) pani podoba&a w#Proroku, wyst)p musia& pani$ 
bardzo zm)czy', ale ja uwa%am, %e by& udany, zw&aszcza scena w#ko+ciele”. 
A#potem sobie posz&a20.

Oczywi+cie Francuzi mieli sk&onno+' do krytykowania Anglików ze 
wzgl)du na wrodzone poczucie wy%szo+ci kulturowej, jak zauwa%y& pó& %ar-
tem, pó& serio Hercen na kartach Rzeczy minionych i&rozmy!la( (1870):

Francuz, po pierwsze, nie mo%e darowa' Anglikom, %e nie mówi$ po fran-
cusku; po drugie, %e nie rozumiej$, gdy on Charing-Cross nazywa Szar#-kro 
albo Leicester Square#– Lesester skuar. Dalej#– %o&$dek jego nie mo%e stra-
wi', %e w#Anglii obiad sk&ada si) z#dwóch olbrzymich kawa&ów mi)sa, nie za+ 
z#pi)ciu malutkich porcji wszelakich ragoûts, fritures, salmis itp. Nast)pnie, 
nie mo%e si) pogodzi' z#„niewolnictwem”, na którego podstawie jad&odajnie 
s$ zamkni)te w#niedziele i#ca&a ludno+' nu d z i  s i)  d o  B o g a, aczkolwiek 
ca&a Francja siedem dni w#tygodniu nu d z i  s i)  d o  B onap ar ta21.

Hercen trzyma& jednak stron) Francuzów przynajmniej w#tej ostatniej 
kwestii. „1ycie tutaj jest równie nudne jak %ywot robaków gnie%d%$cych si) 
w#serze”, pisa& z#Londynu do rosyjskiego przyjaciela. Wi)kszo+' Europejczy-
ków podziela&a jego opini). „Londy*skie wieczory wp)dzaj$ obcokrajowców 
w#depresj)”, pisa& Edmondo de Amicis podczas swej pierwszej wizyty w#stoli-
cy Anglii na pocz$tku lat siedemdziesi$tych XIX stulecia:

Dopad&a mnie straszliwa melancholia. Nawyk&em do splendoru paryskich 
bulwarów i#weso&ych t&umów, które je wype&niaj$; w#porównaniu z#nimi 
londy*skie ulice zda&y mi si) mroczne i#ponure. T)skni&em za zat&oczonymi 
kawiarniami, okaza&ymi sklepami, a#nawet dziwnymi pokazami magicznych 
latarni na ulicach Montmartre’u, zapominaj$c &atwo o#oburzeniu, jakie od-
czuwa&em na widok bezczelnej i#ostentacyjnej prostytucji, która si) rozple-
ni&a po ca&ym Pary%u.

Wed&ug Jules’a Vallèsa, francuskiego dzia&acza socjalistycznego, który 
zbieg& do Londynu w#1871 roku, dominacja protestantyzmu odbiera&a lon-
dy*czykom wszelk$ rado+' %ycia. „Cudzo&óstwo jest tu niemo%liwe. Religia 
jest niemal obowi$zkowa i#wyj$tkowo przykra. Bóg Anglików jest brzydki, 
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nieczu&y, po%ó&k&y ze staro+ci (…). Katolickie ekstazy zagra%aj$ kobiecej cno-
cie. Reformacja nie jest zatem czym+, za czym b)d$ szala&y blondynki”22. 
Opresyjna bezczynno+', znak szczególny angielskich niedziel, doprowadza&a 
do sza&u Louisa Viardot:

Niedziela jest dniem odpoczynku i#zabawy jak kontynent d&ugi i#szeroki, od 
Kadyksu po Archangielsk; ale w#Anglii niedziela to dzie* pustki. Usuni)ty 
z#kalendarza, wykre+lony z#%ycia. Niedziela nie istnieje. Chcesz zje+', jak to 
masz w#zwyczaju? Lepiej zrób zakupy dzie* wcze+niej, bo w#niedziel) nie 
kupisz ju% nic. Chcesz odwiedzi' przyjació&? Wszystkie domy s$ zamkni)-
te, jedynie ko+cio&y pozostaj$ otwarte na czas mod&ów. Chcesz napisa' lub 
odebra' list? Poczta nie dzia&a. Có% za g&upota! Có% za hipokryzja! Anglicy 
pomstuj$ na papistów, co to w#pi$tki jedz$ ryby albo wol$ %aby od rostbe-
fu, a#jednak przyzwalaj$ na fetyszyzowanie niedzieli do tego stopnia, %e co 
tydzie* do parlamentu sp&ywaj$ petycje podpisane przez tysi$ce osób, które 
%$daj$ zakazu podró%y kolej$ i#parowcami, twierdz$c, %e to odra%aj$ca pro-
fanacja +wi)tego dnia23.

Wed&ug Louisa, oraz wielu innych europejskich go+ci, istnia& zwi$zek 
mi)dzy protestantyzmem Anglików i#ich praktycznym, prozaicznym, bez-
nami)tnym charakterem i#obrotno+ci$. „To, co siedzi w#g&owie Anglika, da 
si) na dobr$ spraw) porówna' do zawarto+ci przewodników Murraya#– pi-
sa& Hippolyte Taine, francuski krytyk i#historyk, w#wydanej w#1872 roku 
ksi$%ce Notes sur l’Angleterre (Zapiski o#Anglii)#– sporo faktów, ale niewiele 
refleksji, sporo precyzyjnych i#u%ytecznych informacji, statystyk, liczb, rze-
telnych i#dok&adnych map, krótkich i#nieciekawych notek historycznych, 
przydatnych, przytoczonych na wst)pie porad dotycz$cych obyczajów, ale 
%adnej spajaj$cej wszystko wizji i#%adnej przyjemno+ci z#lektury”24.

W+ród Europejczyków, a#zw&aszcza romantyków, powszechna by&a opi-
nia, %e Anglicy s$ narodem stworzonym do handlu, ale nie do sztuki. Heine 
nie znosi& Anglii i#jej „wszechobecnej powagi, kolosalnej jednolito+ci, ma-
szynowego ruchu”#– do Londynu mo%na by wys&a' filozofa, pisa&, „ale, na 
mi&y Bóg, w# %adnym razie poet)”. W#1865 roku Clara Schumann, b)d$c 
w#Londynie na tournée, donosi&a Brahmsowi: „wszelakie artystyczne zainte-
resowania, a#w&a+ciwie wszelkiego rodzaju idealizm po+wi)ca si) tu na rzecz 
»biznesu«”25. A#jednak odwiedzi&a Angli) dziewi)tna+cie razy.
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