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O DEOTYMIE WE WROCłAWIU

W połowie XIX w., ściślej w 1852 czy też w 1853 r., zasłynęła w War
szawie poetka Jadwiga Łuszczewska, znana później pod pseudonimem 
Deotymy. Szczególny podziw budził jej talent improwizatorski. Na do
wolnie zadany temat umiała ta młoda wówczas dziewczyna, nie mająca 
jeszcze lat dwudziestu 1, od razu wygłosić dłuższy utwór wierszowany, 
odznaczający się zwykle piękną formą, wykazujący dużą erudycję, choć 
może mało głębszego uczucia. Sława jej szybko rozeszła się nie tylko po 
całym kraju, ale, jak zobaczymy, nawet poza jego granicami.

W lipcu 1854 r. rodzice Deotymy, Wacławostwo Łuszczewscy, wy
brali się wraz z córką do Karlových Varów, które wówczas zwano z nie
miecka Karlsbadem. Droga prowadziła przez Wrocław. Od kilku lat ist
niała już kolej Warszawsko-Wiedeńska, więc według wszelkiego prawdo
podobieństwa Łuszczewscy pojechali najpierw do Krakowa, który miał 
połączenie kolejowe z Wrocławiem, a stąd udali się dalej do Czech.

Jak długo zatrzymali się we Wrocławiu, nie wiadomo. Wszystko, co 
wiemy o pobycie poetki w naszym mieście, zawiera się w krótkiej, za
wartej w nieco egzaltowanych słowach notatce w „Schlesische Zeitung“ 2:

„Przed kilku dniami wyjechał stąd sławny malarz historyczny Ale
ksander Lesser z Warszawy, a kiedy ten nas opuścił, powitaliśmy w na
szych murach młodą improwizatorkę, polską Korynnę, która od kilku 
lat wydała już wiele rzeczy doskonałych. Mówimy o pannie Jadwidze 
Łuszczewskiej, której wiersze i wierszowane improwizacje w przeciągu 
jednego roku przeniknęły cały świat słowiański i rozbudziły wiele ta
lentów. W otoczeniu świata literackiego i artystycznego, podobna do 
boskiej istoty, w białej wyszywanej złotem szacie, z zamyślonym wzro

1 Różne życiorysy podają różne daty urodzenia, jak również rozpoczęcia twór
czości poetyckiej Deotymy.

2 Nr 347 z 28 VII 1854.



kiem, w silnych i natchnionych słowach, w harmonijnych dźwiękach 
opisuje wszystko, co Bóg i natura pięknego, co filozofia i religia wznio
słego stworzyły. Każdy Polak, każdy poeta, každý człowiek uwielbia mło
dą improwizatorkę. Gdyby pani de Staěl znała bawiącą niedawno w na
szym mieście młodą Polkę, miałaby żywy obraz, według którego mo
głaby stworzyć swą Korynną. — Uważamy za swój obowiązek zwrócić 
na to uwagę, że literatura polska jest, niestety, za mało znana w Niem
czech. Jeżeli nawet nie posiada ona wielkich filozofów, to jednak jej 
poezja osiągnęła piękny rozkwit i pełną doskonałość. — Panna Łusz
czewska udała się w tych dniach w towarzystwie swych rodziców do 
K arlsbadu“.

Notatka podpisana jest Salv. Hen... Autorem jej był młody, jeżeli 
wierzyć życiorysom, urodzony w r. 1836, a więc wówczas zaledwie osiem
nastoletni warszawianin, Henryk Merzbach, syn znanego księgarza i po 
trosze literata, Zygmunta Merzbacha, sam również próbujący już sil 
na polu poezji, w przyszłości autor wielu utworów oraz działacz z okresu 
powstania styczniowego. Wszystkie życiorysy mówią 3, że w latach 1854— 
1855 studiował na Uniwersytecie Wrocławskim, jednakże ani w aktach 
wrocławskiego archiwum uniwersyteckiego, ani w drukowanym spisie 
studentów nazwisko Merzbacha nie figuruje. Być może, że słuchał wy
kładów jako wolny słuchacz. Może odbywał praktykę księgarską u Korna 
czy też Schlettera. Wiadomo jednak z całą pewnością, że przebywał wów
czas we Wrocławiu i pisywał stąd korespondencje do pism krajowych 
oraz poezje pod pseudonimem Salvatora Henricolo. Nie ulega więc w ąt
pliwości, że on to zamieścił wzmiankę o swym wuju Lesserze (matka 
Henryka Merzbacha, Lesserówna z domu, była siostrą tego znanego 
malarza) oraz o poetce Deotymie. Była to ze strony tego młodego chłopca 
w pewnym sensie, mówiąc językiem nowoczesnym, polska propaganda 
kulturalna.

3 A. K r a u s h a r ,  Ksiągarz-poeta (Obrazy i wizerunki historyczne, Warszawa 
1906), E. C h w., Merzbach Henryk (Enc. ilustr., t. 45—46), G. K o r b u t ,  Literatura 
polska, t. III. Warszawa 1930.


