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(p r . J(ettry Cazalis).

i.

Consacrant tout ton etre ä l’Ideal supreme 
Combats sans nul espoir ni souci de toi meine, 
Vaincu garde toujours la fierte de tes yeux, 
Car tu fais oeuvre sainte et remplaces les Dieux. 

((^uatrains d’Algliazali str. 72- 2).

11 faut par la pcnsee se resigner ä tont 
et dans l'action ne se resigner jamais — lutter 
toujours corame si l'on devait vainere, yivre 
com me si l ’on ne pouvait mourir.

(Jean Lahor. L u  f/loire du neunt“ str. (J.’i).

/
L a  h o  r e .  Sni wielkie miasto rözanokamienne, tonfjce 

\v äwietle. Snia si§ w ogrodach szälonych kwieciem — olbrzymie, 
ciche chramy b6stw, pagody wiekowe, zda si§ wieczyste, kadzidlem 
i myrrij, woune, ztocistymi pos<j,gi w cieniu tajemnic potyskujgce, nio- 
dlitw i marzen, jak  wiszjjcego aromatu, petne-, w swej ciemiiej toni 
zadumane.

&ni si§ w prastarej ziemi Pendzabu miasto rozlozyste — biogo- 
slawione.

Sionce pozera oguiem, zarzy si§ jasnoöc na rnurach, a sine cienie 
umkn§iy jak  Scigana ofiara i przytulily si§ w dziedzince swiijtyn. 
Tarn, niernchomi, wrosli w mury siedzf} ludzie, ktörzy maj<j w dobyt- 
ku bialy turban i przepasanie bioder, kij s§katy i sakwy pielgrzymie, 
a majij. we wladaniu wielkogc i znikomosc wszeclirzeczy — ogl$dajq,cy 
w myäli swiaty, niosijcy w mygli krolewskij. pogard§ i litosc czlowie-
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c/i} dla zycia. W duszy ich wygasjy zqdze a trwa cisza i sa oni ci, 
ktdrych nifjdroiSc kocha, poröwnie dol§ i niedol § — i o  nicli perski 
piesniarz Hafis powiada:

-  A jeslis swiata posiadi posiadanie,

Nie ciesz sie — nicosc Ci^ ftosci;

A jeslis stracil swiat w raroku nastanie,

Nie smuc sie nicosc zalosci;

Przemina swiaty — jak sloiica konanie,

Przejdz mimo swiata nicosci — !

Przewalczyli zar wyobrazui i zar pozsjdauia. W  krainie tej zy- 
wspaniatej, gdzie kazdy kwiat, kazde stworzenie swieci barw<} 

chelpliwj*, pyszntj, rozkoszn^, pieszcz^c si§ i radujijc sob$, widzieli 
wzrokiem dalekim smier<5 ciemnoskrzydii*, ktöra nad zywymi zawisla. 
i wzrok ich odwröcit si§ od promiennej swietnosci i odszedl zaduma- 
uy, aby poglijdac w dusze. To ogromno zycie niosio smierd przyro- 
sl$, jak  jezdzca-upiora niesie köü w puszczy nocjj.

Smierc widniata \vsz§dzie — usciskiem ze zyciem zlijczona, 
jak  drzewa bliznie z jednego pnia bytu wyrosfe. Smierc dla rnotyla, 
ktöry kolysze si§ lekko modreni skrzydlem nad ziolanii i dla Maha- 
radzy, wracajqcego ze zwycitjskiej drogi na 5toniu zlocistg. krytym 
opou^, w kurzawie komiych zast^pövv, w Myskach zbroic sadzonych 
kamieniami, w biatych piör strusich w wielkich wachlarzy powiewie. 
I smierd dla miasta wrogöw, pal^cego si<j gdzieS daleko zwyci§ski} lu- 
11a, i dla radosnego miasta, k t6re wybieglo pana swego powitac, i dla 
ziemi co dnia rozbudzanej Switem i dla slonca, ktöre ro dnia \v ciem- 
nosci si§ nurza, i dla gwiazd wieczoru i dla szafiru przestworza i dla 
bogöw, ktörzy w tych äwiatlach rozpalili sobie chwat§ i ktrtrzy w tej 
chwale zyj<}.

Przemina swiaty — jak stoiica konanie,

Przejdz mimo swiata nicosci.

Kto w piesni zycia zaslyszal muzyk§ ämierci, temu nie staiuj za 
«zcztjscie ani pi^knoäci, aui bogactwa zmyslami widziane — czary 
Maji — bogini uludy i cale widowisko rzeczy, ani wszelka rozkosz 
czynöw nie npoi. Kto t§ muzyktj uslyszal, temu snem b^dzie 6wit 
i wieczör codzienny, a prawda tak od jawy zycia odbiezy.



Oyt to gra smierc....

Wstrzymajmy reko, wstrzymajmy krok,

Cyt — to gra smierd przez blady zmrok — 

Ply nie muzyka z dali, z daii.... 

Wstrzymajmy oddeeh — wszelki ruch, 

Abysmy nie nie postradali 

Z tej piesni, co nam koi sluch, - 

Abysmy nie nie uronili 

Z tej piesni, co nam seree leczy, — 

Abysmy w jednej, krdtkiej cliwili 

Wetchneli byt pozacztowieczy...

Nie Itedzie dlugo grac!

^  przelotne — wietrzne mgly si^ weieli, 

Zniknie jak oblok — jako eien, —  

Pomnimy, zesmy mieli dzien,

(«dysmy grajaca smierc styszeli,

Pomnimy taki dzien!.. J)

Poeta o sercu smutneni wsluchal si§ w t§tno zycia i zadumal. 
Poeta  Slowianin. Ale przecie jest nadtojeszcze cziovviekiem pöhioc- 
nej ziemi i chrzescijanskicb dziejöw. Jemu smierc „nie b§dzie dlugo 
grac — dlatego boi si§ on,. by nie z tej pieSni nie uroni£, by w jednej, 
krötkiej clnvili byt äwiatöw wetchn^c dalekich. Hinduski „yoghi“ 
styszy t§ piesn nieustannym hymnem roz!?piewan§, wsjnchnje si§ i du- 
szq pogr^za.

Wszystko niszczijcej przeniianie poddane a przeto nie warte, 
aby trwalo oczekuj^c nagrody swej wytrwaloäci. Niemasz nagrody 
nad uczucie, ktörem swiadczy sobie czlowiek o sercu czystem,ze czy- 
nil dobrze. Nie spodziewanie, ze odplaconem mu b§dzie jakienis za- 
powiedzianem szcz<ji5cieni, ale pewnoSc, ze w kazdej godzinie powie-

') Kazim. Tetmajer. Serya V-ta poezyj.



dziec sobie moze: nie pragn§ witjcej, bom ze wszystkiein i \ve wszyst- 
kiem wspölczujfjcy — i pewnosc, ze mu smutek nie rozpacz;* a rado£c 
nie szalenstwem, ze krzywdy nie czynil, niezywi^c pozijdania, ze umi- 
lowal litos'ciij brater.sk;}. Stworzenie cale i za bliznie poczytal wspöl- 
uogci$ cierpienia i przeznaczen, ze moze si§ radognie uSmiecliaf- 
w kazdej doli — ta pewnoSc daje mu odwag§ pogodnQ na dni zywo- 
ta, pogodn^, jak  bt§kit niewyczerpany. Dusza jego zatopiona w za- 
swiaty, w znikome nie spieszy si§ zycie.

Tej ciszy szczesnej, zazdroSci nieszcz§sna, udr^czona iny*l n:>- 
szych czasöw, za/.droäci dusza nasza szamocaca si§ pasowaniem bo- 
lesnem wiary i niewiary. Gdyz nasza niewiara, wiary si<j wyzbyc nie  ̂
zdola, za silnie nifj przepojona od wieköw — ani wiara nasza nie zdo- 
Ja kwitngc, jak  w czasach dzieci§cej ufnoSci. Zyjemy na rozdrozu 
czasöw — na rozdrozu mysli. Dlatego teskniijcy stucliamy — chlo- 
n§c slowa pelne poddania si§, zatopienia, zaglady — ktöra daje ciszi; 
ducha, ktöra jes t  zarazem ducha wniebowzi§ciem. Slowa starycl* 
Ved indyjskich i m$droS6 wyrzeczenia si§ woli — msjdrosc Budyjsk^. 
A sluchaj^c stawac si§ przeto innyini nie potrafimy, bosmy nie z za- 
przeczenia woli wyroSli.

Zachowalismy w slowianskiej duszy pobratymczij. ze Wschodem 
zadum§. Jes t  w nas leniwy, litosciwy, szeroki mysli}., nie zvval<;zony 
cierpieniem, lecz nie zdobywczy zyciem, nie przewiduj%cy wol$— 
bramin zadumany. Dlatego mamy tak}} prawdziwq, i tak  wielk$ poe- 
zy$ uczucia — obok poezyi ksztaltöw i poezyi czynu.

Alesmy nie cali zrodzeni z tej macierzy.
Myämy zywot nowy z lacinskiej mysli wzitjli i z prawdy 

chrzescijaüskiej, — a zyc nam przyszlo nie \v krainach gdzie 
zlotem topi si§ slonce nad Gangesem, ale w stygtych, w snie- 
gi przez dtugij zim§ oblöczonych ziemicach. ITmysl lacinski wy- 
röst na dziejach ludu, ktöry umiat nadewszystko c k c i « c 
i pragnijl sprowadzac mySl i wol§ ku j a s n e j g w i a d o m o g c i  
Böstwo graniczne dwugiowe, stawiane stupem na rozdrozach i mie- 
dzach posiadtoSci, znamiennem stalo symbolem rzymskiej woli i rzym- 
skiej prawdy d^z^cej, by ujjjc kazd.j rzeczywistosc w ksztalty i gra- 
uice wyraziste a niezmienne. To Böstwo znaczy K r e s  i s c i- 
s l o s e  G r a n i c e  r z e c z o m  k r e s l i c  i z n a c —to ducha ta- 
cinskiego dijznose i sila wrodzona, dlatego wiedz§ prawa, ktöra jest 
wiedzi} zakresu ludzkicli wzajemnych obowiijzköw' i swobody, uäwi§cit 
lizym naukij podstawow§—mistrzowskq, po wieki. Alewola, by wido- 
mie przedstawiac mysli zrodzone w duchu — by je wcielac w ksztatty



a  zarazem zdobywczo si§gac czynem ku rozwielmoznieniu zycia, — 
wola, by n a  p o d o b i e n s t w o  B o ze t w o r z y c ,  ta wyzsza moc 
iiad okreslanie, nad scislosc Jadu strzegijc^, nad karnosc i nad prawo, 
ta  wola sifjga daiej niz rzymskiej ojczyzny i t,§ dala swiatu Grecya. 
Grecya w poezyi i filozofii, w mytach i wierzeniach — wsz^dzie — 
■chciala wywyzszyc czlowieka demiurga, buduj^cego zycie. Grecki 
duch — to myt Deukaliona i myt Prometeusza. Pioruny niebu wy- 
dzierac, aby tworzyc samemu i ludzkq, pi^knosc swojq, i moc uczynic 
niezapomniang,. To myt Herkulesowy, dzieje przepot§znych poztjdan, 
ale i prac przepot§znychi wiary w sily bohaterskie czlowieka.

„Dzieckiem w kolebce kto leb urwal hydrze —• mlodziencem 
zdusi centaury!“

Dlatego geniusz grecki — odj^l smierci nieskonczonoSc ju t ra — 
i wiecznosö czynom ludzkim dal, by stala na strazy slawie i na strazy 
zyciu.

ßogowie Greccy nie s$ jak  niedoscigleaniszcz^ce Moce Wscho- 
du, wobec ktörych proch-czlowiek korzy sifj lnb gubi w zacbwycie— 
ale s$ jako st.arsi bracia ludzi, pot^zniejsi, krzepcy bardziej we 
wszystkiem a tak podobni — tak blizcy. To tez gdv Achilles z A te 
ns], stoi na wozie a H ektora Afrodyte broni, nie poznac, kto bög a kto 
bobater. Udy Ares krzykiem strasznym napelnia pobojowisko, gdy 
Hefajstos mlotem kowa zbroj§—to s$ ludzie ogromni moc?, ogromni 
odwagij,, rozblysli w aureoli swych czynöw, ale nie Istoty wielkie nie- 
poj^cie, przed ktöremi rozum upada i wola. Spojrzmy 11a straszne 
Böstwa AVscbodu wielor§kie, wielonogie — przygniatajijce ilosciij, 

ryutöw, Moce uczucia i nastroju, a obok nicli postawmy Jowisza 
pioran miotajijcego, Poseidona, kttiry dzierzy t r 6jz<jb — germaiiskie- 
go Thora z mlotem w dloui — p 0 t  § g i c z y n u, okreslone, wyra- 
ziste, ludzkie. W  uczuciu G reka zyje c z l o w i e k  z w y c i ^ z a -  
j  jj c y a wszystkie swiata pi^kno^ci dzielem njk i umyslu ludzi-bo- 
göw i ludzi-bohaterow. IJlatego Grek tak kocha i tak  patrzec umie 
na rzeczy, gdyz m6 wi§ mu one ci^gle 0 mocy i sile czlowieka.

Hzymiauin przejal to uczucie, odjijl mu wiele pi^kna, gdyz nie 
byl takim artyst$, dodal wiele milosci wlasnej, gdyz byl twardszej 
i upartszej woli. Ale poröwnie obydwaj, Grek i Rzymianin, w gt§bi 
swej tluszy zywiq ch§6  0 p a 11 0 w a n i a z y c i a ,  gdyz wierz$ w sw?, 
ludzkij pot<jg§, z ktorej wszystko — swiat caly — nawet i bogöw 
swych wywiedli. Nie sq. to duchy poddajqce si§ t^sknocie, dalekich 
zapowiedzi wyczekujqce, odczuwaniem wrazliwe i szczere, ale dzie- 
dzice Prometnusza, zuchwalq myglij swietne. J e s t  w nich wi§cej sztu- 
k i  niz poezyi — , a w poezyi b§di} milowac widome, cieszyc si§ twör-



cza ksztaltujijci} sit .̂ raczej, niz wybiegac w dal nieznauq,, w krai- 
n<j jutra.

Na tej cywilizacyi wyrosle i z tej przeszlosci pocz§te urnysly za- 
cliodnie maji} swiadouiosc zdobywczt} pracij wieköw wyostrzou$, wi- 
dz$ci} kazdej my£li ksztalt lepiej i pewniej od oaszej Slowianskiej 
wyobrazni. Mysl £cina i skupia si§ im krystalicznie, mowa i slowo nie- 
topliwe ani m§tne, ale przeirzyste s$ i odst§pami nie dowolnie zna- 
czone. Dla tego wszelki opis ksztattöw, wszelka akcya, navviijzana 
w stowach, b^dzie \v czynie mysli zachodniej wyrazistsze miala linie, 
niz w umyslovvoi5ci slowianskiej. Dramat i powiesö u narodöw lacin- 
skich b§di} nieportwnanie lepiej zbudowane i formie postuszne. A le  
b§dzie im nieraz niedostawato tego, czego wypowiedzie6 trudno, co- 
si§ uj^c, ucliwycic w Scisle slowa nie da, ani zadnym ukladem wyra- 
z6w owladn<}6, b^dzie im niedostawalo — duszy. Nie tej duszy, ktö- 
ra  u j a r z m i a ,  lecz tej, k töra oddaje si§, porwac dozwala i poniesc 
uczuciu — tej, k töra zna z a c h w y c e n i e  i n a t c h n i e n i e .  
Dlatego umysi lacinski uie l><jdzie twörczym w poezyi wielkiej w tej 
mierze, w jakim jest twörczym w prozie.

Nie b^dzie, gdyz to, co moci} jes t  ludzki}, nieraz ma w sobie za- 
datek i kl$tw§ niemocy, a miara, spelna prawdy, najtrudnipjszi}. Tem 
samem prawem niedoskonalo^ci dzieje sig, ze mysl, zastanowiona linigr 
barw§, cal$ widoczno^cig i uzmyslowieniem przedmiotu, zapatrzona 
w postacie rzeczy, i d z i e  \v n i e w o l g  k s z t a t t ö w .  Tract 
wöwczaspozijdanie rzeczy odleglych, owjj, wizy§ dali, wyczutej t§skno- 
t<j za czemS, co przyj&i musi, o czem si§ wie w nierozeznanej pl§bi 
uczu<5, Avie cali} moci) pragnieii, co jes t  poröwni} prawdq jak  oglq,dan» 
d zie je ,  a wigkszij. nieraz pi^knoScii}, co jest brzaskiem ju tra , co si<j 4 a- 
rzy w sercu, co si$ w duszy rozpami§tywa, lub zvwi nadziejij. Niema 
w lacinskich j§zykach wyrazu na s low o— z a d u m a .  J e s t  rozmy- 
s la n ie  i zamysl, jeduo oglijda i wazy przesztosc, dragie wazy przy- 
szlosc i gotuje, ale wyrazistfj., rozpoznan$. Jedna zaduma wybiega kn 
uieskonczonoäci.

A bez tego wybiegania w dal bezmiern^ nie masz wielkosci 
prawdziwej, bo nam dana dusza wyczekujjjca i spragniona, ktöra 
wszystkiego nie wie o sobie. Wokoto nas wsz§dzie tajemnica bytu 
i dal bezmierna. I  moze widnied w t^sknej piesni pastuszka, poröwnie 
jak  w pytaniu m^drca. To, co skonczoue w sobie, nie ma, nie moze 
miec nieskoticzonej pi§kno£ci, ktöra jest  zawsze za krahcami dnia, za- 
wsze jakojutro , witane jutrzenktj. Myöllaciftska odczuwac zdolnapra- 
wd§ chwili z nieslycbanij, subtelnoäciij, nieltibianiumie wyt^zacdlugo 
wzroku i tnvac z oczami, w oddal zwröcouemi. Odwröci si§ i odwröcic 
si§ musi, gdyz jij uowe porywaji} chwile i nowe ksztalty  wabiij, a ona



nadewszystko z^dna p a n o w a c  p o z n a w a n i e m .  Ta z^dza nie 
dopu^ci zadumy, onej r  e ] i g  i i m y s l i ,  onego u c z i i c  S a k r a 
m e n t  u .

Ale dlatego poröwnie lacinski umysl mniej cierpi. Umie oczy ku 
nowym kierowac widnokr§gom i w Swiecie bogini Maji cifjgle sobie 
stwarzac rozkosze. I  smutek nie ogarnie duszy wszechwladnie, i nie 
pogrijzy woli. Dlatego wszelka rozpac.z mysli b§dzie dla lacinskiego 
ducha mniej truj^cq,. Nasze mysli stwarzaj§ rychlo z poznanych pojec 
wyznawanie, stwarzaj}} w i a r y ,  z czego umysl zachodni czerpie 
jeno ä w i a d o m o f i o i ,  i co, jako rozumowanie, rozssjd/.a. Nasze slo- 
wianskie my£li gotowe nieraz wianj czynic nieutwierdzonj},, zaledwie 
nieco rozjasnionq, mozliwoöd, cierpiij, tak cz§sto cierpieniem bezplo- 
dnem, nielitosnem, uczepionem do marnych s<jdöw, ale szczerem. Nie 
nosimy w sobie tej ciszy blogiej, ktöra ptynie z poddania si$ zupelne- 
go losom, z miloäciwej a cierpliwej oboj§tno£ci buddyjskiej, ani zywi- 
my zwyci^zajijcej mocy i hartownej stalogci w czynach mysli, mamy 
lilozofl^ ducha niezestrojon^, slabf}., ktöra btijka si§ wäröd mgiau ic 
uczucia, jestesmy z röznych piervviastköw niezespoleni w harmonij- 
nem zJ^czeniu. I  jest  w tem nasza slabosc, ale i nasza sila. Slabosc, 
psujijca lad slowa i zwi^zlij prostot§, slabosc, k tö ra  sprawia, ze tak 
malo nieraz przejrzystosci i stroju w naszych myslach, ze si§ uczucia, 
jak  zywioly chaosu pasujjj, a przytem sila i moznoäc rozumienia i od- 
ezucia tylu i tak  röznych poj§c, s i l a  i n s t y n k t y w n a ,  ogromna. 
I  pomnimy godziny, kiedy mysl wybiega w takie dale, ku ktörym nie 
nadazy, kto zwraca oczy na prawo i lewo, i przed kazdem zjawiskiem 
kroki odmierzaj^c przystaje—i godziny, w ktörych prosta wyrywa si»? 
z duszy piesn, nie pytajijca o wyrazy, ujarzmiona uczuciem, ktöre 
w piersi w e z b r a l o .

Mimo, zetakcz^stodarem nym trud rycerza zlotej baSni— trzeba, 
by u ierz^c szedl anie ogl^dal si§za siebie, ani patrzal na dziwy, ktöre mu 
zastfjpujij drog§; trzeba. aby przejechal mimo cudownych oczu, mimo 
glosöw rozspiewauych w zaczarowanej dolinie i mimo przerazliwych 
potworöw—niepowstrzymany, by dotrzec do Swi§tego Gralu. Trzeba, 
by nas uczucie prawdsj sw§ opanoualo i möwilo za siebie, trzeba, by- 
smy porwani przez nie, niewolnikami mu byli clioö na chwilkg. Tak 
rodzi si§ i piosenka wieäniacza i najwyzsza pieSn ducha. A tego 
u 1 o z y  6 zaden kunszt. nie potrafi. Nie majij, dzieje mygli lacinskiej, 
ani improwizacyi Konrada, ani skargi biednej Gretchen, nie majij 
piesni, ktöraby zawarla w sobie zakl^ti} t§sknot§ ducha.

J e s t  t§sknot,a dusz slabych, a jes t  i t§sknota dusz silnych. Nie 
wolno kiizdi* melancholi^ nazywac slabo£ciij uczucia. Gdy Abel Her- 
mant wstudyum swem o Maupassancie (w „Renaissance latine“ numer



z 15 marca 1904), bardzo z wieluwzgl^döwdobrem, powiada o uczuciu 
poetyckiem, ze jezeli prawdziwe, bezposrednie i szczere, dowodzi j e 
ne mlodoSci rasy i czlowieka—niejest w prawdzie. „Poezya szczera“ — 
möwi on — „musi by£ odezutfj, a teil przywilej odezuwania polega na 
teni, aby to, co innym martwem si§ zdaje, poeta jako zywe pojmowal. 
Poeta nie udaje, ale czuje to zycie, czuje, jak  wlasne swoje, gdyz ob- 
cuje z przyrodq jak  dziecko, dlugo po urodzeniu nierozlqczone zupel- 
nie od matki. Dlatego poezya szczera zyje u ludöw pierwotnych 
i u dzieci... Dzieci wszystkie sq, poetami uawet jezeli ukryta w ich 
duszy poezya uie objawia si$ formq. literackq... i wszyscy poeci umie- 
rajij, mlodo, nawet jezeli sztuczmj. retorykq przedluzyc pragn;} swq 
moc poetyckq“ (str. 431). M e  masz tu prawdy zupelnej, jes t  cz§äcio- 
Ava. MIodoSc daje uczucie poezyi, gdyz zywi wiary i nadzieje nienasy- 
cone. Nie z obeowania z natura jedynie, ale z g l o d u  d u s z y ,  
z glodu uczuci nie ginqcych spodzie«an si§ szcz^scia, rodzi si§ poe
zya, dlatego przetrwa ona mlodosc, jezeli wiek rn§ski wiary nie wy- 
studzi. Wobec wielkiej przyszloäci, do ktorej modli si§ wierzqc dusza, 
jestesmy zawsze dzieemi, chocby doswiadezenia zycia przyniosly nam 
siwizn§. Poetq byl mlody Shelley i Byron, ale poetq i slepy Milton, 
Schiller mlody i mlody Goethe, ale i Goethe s^dziwy, i nasi wieley 
do koüca zycia. Czyz mniej poezyi w Mickiewiczu w pelni lat m§skich, 
gdy pisal „Pana Tadeusza“, niz w Mickiewiczu wilenskim? Nie dzieci, 
ani mlodzieticy jed 3rnie majjj to wolanie duszy, zakl§te w poezytj, ktö- 
ra  nienauidzi „ literatury“, bo nie szuka, ani poröwnuje, ale siebie 
glosi. Przepysznem jest wezwanie do mlodosci w prologu Fausta, gdy 
poeta prosi si§, by mu wröcily czasy, w ktörych pieSn, jako woda zrö- 
dlana tryskala, w ktörych mgla swiat oprzedla daleki, a kazdy kwia- 
tu pqczek cuda obiecyu al:

Jam nie mial nie — ajednak ini xtarczylo:

Zadza ku prawdzie, jasna radosc zlud.

Xieujarzmione wroc serce, eo bilo,

(■l^bokie szcz^scie, w ktörem hol i trud,

Moc nicnawisci, wraz z milosci sila —

0  wroc mi mlodosc, wr<j • mi wiosny cud!

Goethe, gdy pisal te wiersze, nie byl juz liilodym, ale byl w naj- 
wyzszym rozkwicie, w pelni swej poetyekit*j m»cy, i czul najsilniej 
i najprawdziwiej. Gdyz jezeli dauern jes t  mlodoäci to uczucie bezpo-



srednie i silne, nie jest jej wyl$cznym przywilejem, i znowu slowami 
F aus ta  möwii}.c:

Wrodzone kazdy zywi w ducha toni,

Ze 11111 uezucie wybiega ku dali,

Gdy po nad liami na bJ^kitu fali 

Skowronek piesri swa gtoszaca si^ dzwoni;

Gdy nad wyzyn% ostryeh swierköw pfynie 

Orze} i skrzydfy wazy sie wielkieini,

A nad wodami, nad dolina ziemi,

Ziiraw ku swojej powraea krainie...

Ale, by poezya lata mlodosci przetrwala, nie gasid nam nadziei, 
ani wystudzac serca, ale mied serce, ogarniajijce smutki i nadzieje 
wielu, mied dusz§, wsluchang, w inne dusze, aby z nich sity brala. 
Poeta  nie sob$ jedynie, lecz Swiatem calym zyd moze, gdy ma nie 
Avystygli} wrazliwosd i niezamarle pragnienia, gdy mu si§ rodz$ wi- 
zye szez§3cia wi§kszego, \vi§kszego pi§kna, promienniejszej przyszlo- 
J§ci, kiedy ma oczy w t  e n s e n zatopione. Trzeba, jak  Ulysses na 
wyspie Kalypso, poglijdad w dal i t§sknid za czemg, czego zycie nie 
dalo. 1 nie szukac jedynie pi§kna, ktöre wzi^Sc mozna w dtonie i po- 
siij^d oczami, aby bylo chwil§ rozkoszy, a potem jak  kamyk cisuijc ua 
obojgtnsj, fal§. Nie byd j e d y n i e  a r t y s t g ,  ale mied milo^d i po- 
zjjdanie, wi^ksze od artyzmu.

Nie liiow mi o srebrnj'ch wrzosaeh, ani o kwiatöw woni,

Ni o strumieniu, Kalypso, co pjynie z clilodnych grot,

Mnie dzis oczy w oddal wybiegfy i mysl chmurami goni,

Jak raewa si§ pluszcze na fali i skrzydtem cliwyta lot...

Ü daj siij napatrzec do woli, daj siij napatrzee jeszcze,

Nie wiesz, czy nam jutro pozwoli nad sinem morzem stac,

A gdy wröca oczy pijane — fala, co pila deszeze,

Bgdziesz z nich, Kalypso, ezerpala, bedziesz z nich morze brac!

Poezya ma w sobie zakl^ti} wiar§ i nadziej§ ju tra , i kaze si$ po- 
nosid uczuciu. Gdy odtnjcid t§ mySl, wybiegajijci} w dal i t§skn^, gdy



si$ poezya ku ziemskim ksztaltom przywiijze jedynie, moze byc wiel- 
k<j, sztukij pojmowaniai patrzenia, ale duszy nie obejmie prawdziwie. 
Ci, ktörzy za Horacym möwig: Ty si^ nie pytaj, jakie mnie i tobie 
Bogowie wieczni przeznaczyli losy — i nawolujg: „Carpe diem quam 
minime credula postero“ — mog!} opowiadac pi§knosc przedziwnie, ale 
nie zrywa si§ im w myslach ptak niespokojny, bijijcy wielkiem skrzy- 
dlem, ktöre zapragn§lo przestworza. Wszystko im do ksztaltöw i do 
miary sie sciqga, wszystko stawa si§ kunsztem, tej mierze podleglym, 
wszystko rytmem drobuych wrazen zyje, coraz bardziej ujfjte w pra- 
wa formy, artystyczne a gladyatorskie zarazem.

Zachöd lacinski umie przepysznie widziec rzeczy opanowane, 
wiedziec je i opowiadac. Wschöd mocen zapatrzec si§ w panujfjce i za- 
ton$6  dumaniem bezbrzeznem, w ktörem si§ gubi zycie. Nasze slo- 
wiahskie dusze blizsze Wschodowi s§, ale przez religi§ i dzielo dzie- 
jöw dobyte z panteistycznej zadumy, ku t^sknocie za Bozem jutrem 
chrzescijanskiej. Dlatego nasza poezya tak pelna zapowiedzi, pelna 
wzlotöw nadziei, marzen, skarg, smutköw, pozijdan wielkich, pelna 
praguijcej modlitwy. I  nie jest  jedynie mistrzynif} slöw, a bierze 
„ w p i e r s  m a g n e t y c z n i e "  natchnienie.

*

* *

Niezwykle zlozony umysl — dusza w ktörej zda si§ tyle nie- 
lacihskiego pierwiastku, choc my£l lacinskiej bystrosci pelna — czlo- 
wiek, ktöry sig przej^c potrafil zadunnj, wschodu a zachowal bujmj, si- 
1§ czynu i wytrwalij, ktöry stracil wiele wierzeü, a przeciez wianj 
wypelnione ma serce — bramin i rycerz z ducha — oto Jean  Lahor, 
autor „Chwaly nicoäci“.

Jean  Lahor jes t  Francuzem, nazwisko jego dr. Henry (Jazalis.
Dr Cazalis urodzil si§ w r. 1840 w Carmeilles en Parisis, nale- 

zy wi§c do generacyi naszych ojcöw, do pokoleuia, dojrzalego juz przed 
wojn$ 1870 r. Mlodoäc wiijze mu si§ z ostatniemi latami romanty- 
zmu, wiek m§ski z czasami, w ktörych mysl pozytywistyczna opano- 
wala filozofitj i sztuk§. Nie wchodzil przeto w mySI t§, jak mlod-ze 
pokolenie, od lat dziecinstwa karmione zapewnieniem, ze wiedza 
wszystkiem jest i wszystko dac moze a niczego nie stalo coby nie 
bylo jej dziedzictwem, nie mial tej wiosny szarej, wystudzonej, 
w ktörej jedynie entuzyazui laboratoryjny rozumiano, a na inne pa-



trzano z politowaniem. To przestudzenie mlodzienczego zapalu w re- 
tortach wiedzy äcislej, zabilo pözniej wszelkq wiartj, nawet wiar§ 
w pot§g§, i moc zbawczij, wiedzy, gdyz wiara zyje w nieustannym po- 
rywie mysli, a pozytywizm suchy, okreslony, systemizujiicy kazde 
uczucie, przeczyl prawdzie tej röwnie bezlitoSnie, jak  falszywie. 
J a k  w mennicy pragnsjt wszystko wazyc i stemplowacznakiem -  nie- 
przejednany wrög tego co z y w e ,  a przeciez inaczej jak  uczuciem 
prawdziwie niepochwytne. Mlody Cazalis nie mial pi§tna rozczaro- 
wania od lat najmlodszycli, ale przeciwnie, byl z tych, ktorzy ze szcze- 
rej wiary i zapalu ku wiedzy tworzyli teory§ „naukowego zbawie- 
nia“. Apostolowie wiedzy glosili ewangeli§ swq z calq mocq 
twörczego przekonania, i z calq wiarq, jakij. majij. rodzice mysli, 
a wlasnq mtodoS6, praguieniem bogatq, oddali w stuzb§ idei. W  na- 
st§pnem pokoleniu idea ta niweczyla pragnienia.

J e s t  w tem tragedya mySli ludzkiej, ze wiary swoje przekuwa 
nieraz na niewiary dla drugich, ze to, cosmy zyciem jako przekona- 
nie zdobyli, gdy si§ stawa zrödtem, sksjd czerpac majq mlodzi, juz nie 
jest  dla nich tem samem. My nigdy calyeh siebie i wszystkich dacnie 
mozemy, i sily naszej mlodo^ci przekazac, a te pewniki, ktörym odda- 
lismy wiar§, niewytlömaczone, niepoj^te nigdy tak samo, jak  je na- 
sze zycie poj^Io. A tak pozytywisci, ktörzy wywiedli zasad§, i ci» 
k t6 rzy jq  w spuScizuie przejtjli, rözni sq, bardzo i niepodobni do sie
bie. IIuz bylo zpokolenia, ktöre dzis ust§puje z zycia, entuzyastöw po- 
zytywizmu, a ilez tej wiary posiedli synowie! Tamci z biciem serca 
szukali prawdy, zdafo im si§, ze odkrywajq drog§, ze znajdujq jedynq, 
bezpiecznsj. Nie waliali si§ zqdac prawdy, wyt§zajqc my^li, ani przeto 
nie porzucali niepewnosci. Ci mlodzi przyszli w godzin§, gdy si§ roz- 
budowa dziela konczyla i wysilki t^zaly w system, obumieraly w do- 
gmat. Nie dbali o dalszq dzielno&S duclia, przyj§li dogmat ten bez 
rozprawy. Nie mieli gorqcej wiary i otuchy ojcöw i starszej braci, ani 
rozp^du mysli zyciodajnego; przyj^li zas zwjjtpienia i pewno^c, xe si§ 
skonczylo lilozoficznemu zyciu, ze nie dorzucic si§ nie da, ze nie war- 
to, ze oboj^tnem i nie prowadzqcem do niczesro balast ten caly podej- 
mowac i wskrzeszaö zmudnem, bez zadnej korzyäci rozumowaniem. 
Pessymizm, ktöry w starszych rösl z troski swiadomej, przejtjli mlo
dzi bez rozprawy duchowej—odziedziczonq, prawdq, niezdobytij. Nie 
chcieli juz przemierzac drogi wlasuem wioslem, rozpina6 zag linam o-  
rzu szerokiem. Zwingli zagle, zaprzeczyli wyt^zeniu mysli nie tyle 
z przekonania, ile z usposobienia. Juz  si§ w nich nie budzity poryw y 
wola ostygla.

„Malo zywili“ — m6wi Abel Hermant wswem studyum — „po- 
j§c ogölno-ludzkich, malo ich sprawa spoleczna obchodzila... Obo-



jetnosc ich na filozoficzne zagaduienia dziwi nas i obrusza... Niewie
le zajmowali si§ poj§ciami ogölnemi, a zreszt$, nie wiele z tego rozu- 
mieli... Pozytywizm byl im pod tym wzglgdem bardzo wygodnq. filo- 
zot'ifl-, pytarn siq nawet, czy nie byl r.tczej wygodf* ducha, niz filozo- 
fi;j. Umyslowoäc naukowij, przej§li wplywem, ale si§ wcale do niej nie 
zapalali;nie widziato si§ ludzi niespecyalistöw w dziedzinie nauk, ktö- 
rzyby, jak to w X V II I  wieku bylo, dorzucali cegielk^ do zasobu wie- 
dzy. Czysto teoretyczne konsekwencye odkryc wcale ich nie zajmo- 
waty, a jezeli jak$ mieli ciekawos'c, to dla dotykalnych, materyalnycli 
rezultat.ow“. „Möwilem“ — dodaje dalej - -  „ze nie mieli poj§d ogöl- 
nych — myl§ si§. Kazdy je ma, chocby nie wiem jak  byl przeciwnym, 
lnb do uogölnienia niezdolnym. S$dz§ nawet, ze nie mozua zyc bez 
systemu, przynajmniej w ntajonej, nieSwiadomej mysli, bez filozofii 
zycia, choc nierozwini^tej. Ludzie tego pokolenia mieli przeciez jakijs 
filozoti^, ale w braku wspöldzialania rozumu, puddanq. i stwovzomi 
przez temperament, przez usposobienie. Blizsi niz my naturze, i je- 
zeli tak  powiedziec möge, w obcowaniu z nia bardziej cielesnem, od- 
czuli silniej od nas nieublagauy ucisk jej prawa. Poddalisie ncinkowi 
temu z rezygnacyq bezwladinj, i zgorzknialjj, ktöra nie jes t  stoicy- 
zmem, oswobadzaj^cym ducha. Nie mieli iv sobie dosyc swiadomosci 
sadzijcej, aby bez zawrotu poglijdac na ciijgly bieg rzeczy. Byli za- 
nadto wyl^cznie zaj§ci zyciem i uzywaniem, aby co chwila nie odczue 
posmaku smierci. I nie powiem, ze doszli do konkluzyi peäsymizmu, 
gdyz nie wnioskowali wcale, wystarczyio im przecie isc za naturalnsj, 
sktonnoSeia i popijdem, by w tak$ popasc wiar§; a ten pessymizm, 
ktöry nazw§ zmyslowym, jes t  moze ostatnim wyrazem prostego roz- 
Sijdku, poröwnie jak  transcendentalny pessymizm ostatnim wyrazem 
rozumu“ (La Renaissance latine, z 15 marca 1 !>04 r., str. 423 — 424,
o Maupassancie).

Przytoczylem z umyslu dluzszy ust^p z pracy Abel Hermanta, 
uwazajijc Sfjd ten o ludziach z przed dwierc wieku za prawdziwy i ja- 
sny. Pokolenie, ktöre moze najlepiej wyrazil i wypowiedzial Maupas
sant, bylo znamiennie rözuem od starszej generacyi, nawet od star- 
szycli braci, inne przedews?ystkiem brakiem wiary w siebie i zani- 
kiem filozoficznego myslenia. Nasze tiajmlodsze pokolenie wnosi znöw 
nowe, odmienne c.echy mysli.

Jean  Lahor nalezy jeszcze do tych, ktörzy o dogmat wiedzy wal- 
czyli, ktörzy pragntjli wiedziec o sobie i o zyciu, i si^gac myfilfj. 
w otclilanie.

Pochodzi Cazalis po ojcu ze starej hugenockiej rodziny z L a n 
guedoc, ktöra bojowalaprzez wieki za prawa swobody sumienia i wol- 
lio-^ci cztowieka. Musieli to l>yc ludzie wytrwali, niezrazajacej si§ od-



wagi, leistej, siluej mysli, gotowi na poswi§cenie i walk§. M atkaby la  
katoliezkg.. I  syn za matkij, wiare przejgi. Mlody, gorijcego serca i po- 
stanowien (Smialych, rwal si$ ku nauce lekarskiej. Natura ojea, przed 
wysitkiem i trudem nieodbiegaj^ca, i usposobienie matki, wierzijce 
bardziej po katolicku, a u i§c nie szczerzej, ale serdeczniej I^czyly si§> 
by (lad mtodziencowi pi^kuy zadatek wiary w zycie. Rozpocznl za wo
li}, ojea, ktöry sam lekarzem by}, nauki prawne, ale mysli} nie byl 
z tym kierunkiem studyöw. Po smierci matki przerzucil si§ na medy- 
cyn§, i jako lekarz, juz brat udzial w wojnie z Prusami.

Wiedza lekarska jes t  wielki} naukij. zycia. Möwi o smutkach by- 
tu, o n§dzy czlowieka przepastnej, i o zbawienin, o ratunku. W uiej 
czerpac mozna melancholi§ i zal, zesmy tak uiedol^zni, opuszczeni, 
slabi na drodze zycia, ale mozna poröwnie hartowad odwag§, bronifj- 
cif pi§dz za pi^dzi^ szcz^scia luclzkiego przed losem.

T dusza Cazalisa poddala si§ wpiywom obydwom, rozdwoila sie 
w sobie na smutek i na otuch§. Wiedza, najbardziej ratujijca, a prze
ciez daj$ca tyle niepokoju serdecznego, odebrala mu wiare, na dogma- 
tacli budowani}, ale nie potratila odjijc religii duszy. I  przeciwnie, zda- 
la si§ umacniac i pogl^biac. Henryk Cazalis jes t  religijnym czlowie- 
kiem. Uczucie, z ktörem wchoxlzil w zycie, nie zgin§lo, innem jes t  po- 
zornie, ale si§ nie wyrzeklo nadziei. Rozdwojeuie to niestychauie jest  
psychologicznie ciekawem.

Pozytywizm, w najszlaclietniejszem zuaczeniu, wierz^cy w lepszi} 
przyszlosc, w szcz^scie ludzkie, zdobyte pracij, wywalczone na losie. 
Wiara, odwagi pelna i entuzyazmu, silnai rzymska, ktöra po nad trud 
si§ wzbija i po nad przeciwnoäc, i po nad niepewnosci. Contra sjum  
spes, wiara, möwifjca: „si fractus illabatur mnndus impavidum ferient 
ruinae“. Z niej wytrwaly, nieustawaj^cy, zawsze mlody czyn. A na- 
przeciw tej energii pewnosc. przej§ta w mysli, ze wszystko znikome 
i niszczijcemu poddane przeznaczeniu. I  jedno tylko poznawalne, pe- 
wne, uieuniknione, wszgdobecne: Smierc. Lekarz blizej, niz ktokol- 
wiekinny; widzi ji}zaczajonq,nieuMagani}. R o z k l a d  i S m i e r c .  
Koniec, z ktörego rodzi si§ nowy poczijtek, i tak nieskonczenie, i tak 
ciijgle od zarania Stworzenia. Po co trwa wszystko? Kimze jest Stwör- 
ca? Co za mySI przewodniczyla tej Zgubie nieustawaj^cej? Czemuz 
ten korowöd powszechnej Smierci? Otu pytania, dr^czace dusze ludz- 
ki}. Nie chce przed nierni uchodzic umysl Cazalisa, kryc si§ w bezpieczne 
formulki niewiedzy i oboj^tnosci. On praguie wiedziec—dlatego cierpi. 
()n oboj^tnym nie je s t—dlatego pyta. I mysl, nad temi pylaniami pracu- 
jijca, zwröcita si§ jak  kucudownej krynicy, ku filozofii Wsehodu, i po- 
znala prawdy starych Ved, skarbnice odleglej tak, a tak blizkiej nau-



ki, i pessymizm szlacketny, pelen serdecznej miloäci ku blizniemu, 
pessymizm Buddy.

Rzadkq u francuskich umyslöw truskij filozoficznq wytrwaJy, 
nie odjql si§ Henryk Cazalis temu d<jzeniu, k t6re kaze rnyäl poznawa- 
liij sqdzic pytaniem o jutro, nie zadowolnil si§ wyznaniem tatwem 
a nieszczerem mysli, wygodnej na dzisiaj, formulq, z bystrych 
a czczycb slöw ulozon$. Szedl gl^biej i dalej. Odwazna sumiennosc 
zmuszala go do tego, a röwniez przymuszalo uczucie zywe, pragn;]oe. 
Zbrataly  si§ w tym umy^le dwie rözne wizye, dwa odmienne poczucia 
zyciowe, czujny, czynom skory duch, i serdeczna, zamyslona dusza. 
I 'ilozofia i energia, pierwiastek m§ski i zenski pozqdania. Stowianin 
bylby wazyl mysli, nie dzialal moze, a gdyby tylko lacinska mygl to 
pojuiowanie wychowata, nie mialoby tyle poezyi w sobie. Tak wi§c 
zyja tu, jakoby dwaj ludzie zbrätani, z ktörych jeden z oczami, 
w przeatwör zwröconemi, chciaiby rytm swiata odgadnqc, i smutnym 
u zrokiem oglqda wieczyste wschody i zachody, dni, zgony i narodze- 
nia rzeczy. A drugi w dziel i prac wirze nieustaunie nat§za siJy ku 
pomocy bliznim i pocieszeniu.

Tak zlozona i bogata natura musiala si§ wypowiedzieö. Gdyby 
nie mogla, nie bylaby tak bogatq. I tu znöw rozdwojenie czlowieka. 
.Test dr Henryk Cazalis, lekarz, filanfrop, pracownik niestrudzony, 
i jest  Jean  Lahor — poeta, my^liciel, zadumany w Stworzeniu.

Rozpoczyna szereg prac swoich zbiorkiem panteistycznych 
wierszy, nazwanych: „Melancholia“. Wychodzj} te wiersze okolo 
1873 r. Potem: „Piesni milosci z Wloch i Szwajcaryi“ utwory mlo- 
<lziencze, ktörych dzis nikt moze nie odnajdzie, ktörych sam autor 
nie posiada w zbiorze.

Z kolei nast^piija naj wazniejsze dziela Lahora: 1’ I l l u s i o n ,  
wiersze, juz w nastroju indyjskiej nauki zycia, a ktörym takie polo- 
zyl nazwania: spiewy milosci i Smierci, gpiewy panteistyczne, chwala 
nicosci, ciemne godxiny, a wreszcie wiersze stoickie i wiersze zlocone. 
Röwnolegle do tych poezyj, möwiqcych nam godziny myäli, wypowia- 
da wiar§ swq w ksi^dze, ktörej dal tytui: C h w a 1 a n i c o s c i  (Ia 
(lloire du N£ant>, a ktörq podzielil na rozdzialy: pod pölnocnem nie- 
bem, na wschodzie, 1’ Illusion, i Kosmos.

Obok tej ksi§gi spowiedzi swojej duszy, pisze Historyt; literatury 
indyjskiej, pragnqc dac w krötkim zarysie dzieje wyobrazni i teoryj 
wyhodowanych na starej ziemi Aryjskiej, dzieje umyslowe i religijne 
prastarych czasöw, tak pokrewue przecie pesymizmowi zycia, ktöry 
nas opanowywa i ogarnia. Ksiqzkfj t§ poSwi^ca Pawlowi Bourgetowi.



Za xiig. wydaje nowe wiersze: „Czar S ivy", wreszcie zbiör kröt- 
kicli rymöw, naäladowanych formg, z czterowierszy Kheyama, aprzy-  
ftisanycli Abu-Hamed Mohamed ibn Achmet Al-Ghazalemu, filozo- 
fowi arabskiemu z roku -450 liegiry Cr. 1058). Zbiorek ten nosi tytut: 
Les Quatrains d ’ Al-Gbazali. Wreszcie dodac nalezy do tego wyli- 
czenia dziel Lahora ttömaczenie: Piegni nad pieäniami.

Miody, spoglijdajfjcy na swiat z umilowaniem zycia, z umitowa- 
iiiem czynu, jest  Lahor poetij, ktöry zrazu upojonym wzrokiem objsjl 
czarown^ pi^knosö stworzenia i ksztattöw pi§knos6 rözuolit^, buj- 
iii} i strojns}. Slawi äwiatlo, spiewa niebo i rnorze. Cieszy si§, patrzijc 
na kolysanij fal§ i möwi o niej:

Danscusc bizarre dont l'Anie 

(.'hange d’humcur ;i tont moment,

La Mediterranee est femme 

Kt je suis l’un de ses amants!

(L’Illusion, str. 65).

Ale utuda nie polozyla mu na oczach dtoni uwodzicielek. Jezeli 
niodra ton morza tancerka mu si§ byc zdaje, pyta: czemu dusza tan- 
cerki jest nielitoäciwa i klami§ca? Czemu sluzy, co w sobie zywi prze- 
st.wör morza i ziemi? I mysl d^zy mu ku dali niespokojna, nieukojona. 
Nie starczy jej z a c h w y t  p i § k n o ä c i ,  pragnie, pozada z a 
c h  w y t u p r a w d y. To jest mysl silna, ktöra garnijc moze w sie- 
l>ie wiele smutku i wiele nadziei, i nie przytula si§ do niklego szcz§- 
scia, to jest  my£l szczera i skora, ktöra nie czyni lenistwu obrony. 
Wi§c si§ i przerazen nie[l§ka i wchodzi w okrsjg straszliwy py- 
taj^c, czem Przeznaczenie, poznajfjc S m i e r c .

„Nieskonczono&S nad glow<j mojij, pod stopami znowu nieskon- 
<‘zouo3c, a w posrodku tego rozgwar ulic, m<jzczyzni, kobiety, cale
to bloto..... Jakiz to sen, i czyj sen? Czy möj, megoskolatanego mözgu

czy tez i mözgu Nieskoüczonosci, schorzalego poröwnie mojemu“ 
(('hwata nicosci, str. 3).

Terni slovvy rozpoczyna ksi$zk§ o „Cbwale nicosci“. Czemzejest 
dusza? Tancerka uludy, i dla czegoz to, co trwa, trwa dalej, gdy 
wszystko w rum si§ sypie niepowrotnie i zywi w sobie zaglad§.



\V swych wielkich, czarnych oczacli Peri 

Chowa kiamstwo kobieta czarownego ciata,

Dia eliwili, jak sen nieszezerej,

W mitosci, jak sen krdtkiej, tysiace jmjmala.

0  Allach, Allach, tys niesyte,

Dal jej oczy, a inemu sercu zadzy bieie,

I’auie, co wJadztwo dzierzysz skryte,

Czemuz smierc zywisz w zrodle, kedy tryska zycie?

(L’Illusion. Chants de rAinour et de la Mort, str . 79)

Za to wszystko nieszcz^sne, uikczemne, za to wszystko zle, ktöresi§ 
pleninaoköl—napetniadusz§ poety,.smutek nieprzebrany. „Najnmiöjszy 
wyst§pek, najmniejsza brzydota, najmniejsze niezasluzone cierpienie 
(azbrodui, brzydoty i cierpien niezasluzonych, nie brakto od pocz^tku 
czasöw), przecz!} optymizmowi, ktöry wzdryga si§ przyzna6 wiecznie 
chaotyczny stan swiata; bowiem kazda z tych zbrodni, kazda z tycli 
brzydot i z cierpien tycli ka/.de wynika z dalekiego powiqzania przy- 
czyn i skutköw, ktöre d o t y c h c z a s  n i e  b y j y  w s t a n i e  stwo- 
rzyc czegoä innego i wprowadzid w Swiat, czegoby si§ mialo prawo 
spodziewac, tadu, pi^knosci, sprawiedliwoSci. Owöi te przyczyuy pod- 
legle czyz nie zdajij, si$ swiadczyd ujemnie o Przyczynie pierwszej 
Wszechrzeczy?“ (ChwaJa nicoSci, str.4).

Dusza czysta i serdeezna Lahora, ktöra z rado^ciij, zycia mlo- 
dzienczij wybiegta ku poznawania, wzdrygn§ta si§, zdj<jta bölein 
rzeczywistosci. Tyle ztego, tyle okrutuego zfego! Po co to wszystko 
i dla kogo? Oburzylo si§ i zal^klo serce sprawiedliwe. Poröwnauiem 
pospolitem a brutalnie szczerem powiada: „ze starego papieru robi^, 
nowy, a ze zmarlych zywych, i tak do kotica czasöw wieczyäcie. Je -  
zeli wi§e tak jest, nicosd dla nicosci, czyz uie lepszij, bylnby nicosc ci- 
cha? (tamze, str. 5).

I  mysl poety stau§ia u progu N i r v a n y .  Nicosccicha, nicosc 
ukojona, bloga, to niebyt, bezden ciszy, to nieistnienie. Czemu myäl 
goni za drogami gwiazd, czemu wybiega na niebo?

„Na placu, ktjdy swiecit ksi^zyc, biedny, obdarty czlowiek poka- 
zywal gwiazdy za kilka susöw, i w kropli wody pokazywal gwiat dzi- 
wny infuzoryöw. Widzialo si<j gwiazdy, przechodz^ce jak  krölowe, 
a jak pospölstwo, zwierz§ta w kropli wody, ktöre si§ wzajem tri}caly. 
Od nieskonczenie wielkich, do nieskonczenie drobnych, biegta, zdzi- 
wiona temi dwiema przepasciami, mysl, przerazona tij ciszij, dwöch



äwiatöw, gdy ucho lowilo gwar uliczny i krzyki brudnego, obdartego 
czlowieka. Jemu nieskonczonosci dawaly par§ sus6 w zarobku... A ta- 
kim jest poeta, ktöremu widok rzeczy daje chwilami zdobycz kilku 
mygli, lub marzen kilku“ (tamze).

A to wszystko, co si§ roztacza przed wzrokiem naszym niezro- 
zumiale w pi§knosci swej i w potwornoSci niepoj§te? Podobnismy 
mröwkom, patrzqcym na zachöd slonca purpurowy.

Zacbodzilo w czerwieni olbrzymie, wspaniafe 

Slorice — u nc5g mych w trawie szly owady male,

I przy tym liidku, ktory u mego podnoza 

Dazyt do lasu wielkich ktosöw zboza,

Dusza moja pragn<;ta widziee zamyslona,

Jaki ksztalt w drobnych mozgach ina ogrom, co kona,

I przestrach, i zdziwienie zwierzatek brac w siebie,

Patrzacych, jak w krwi plawi si$ potwör na niebie.

(L’Illusion, str. 270, l ’äme des betes).

„ Wi§c pocöz cieszyö si§ zyciem? Dla kogoz ten swiat? dla nas? 
Alez ledwiesmy weszli w zycie, myglimy tylko, jak  si§ ro z  e rw  a c ,  
jak  si§ wyrwac ci§zkiej nudzie zywota, przygn§bieniu godzin monoton- 
nych. Dla Boga? Ale jakiegoz Bogaten widok uwesela?“ (Chwala ni- 
coäci, str. 7).

I poeta wola z g!§bi serca:
„Dieu du Ciel ne souffres tu pas de voir toujours l ’homme tra- 

verser ton r£ve!“
Zdalo si§ duszy cierpiqcej, ze poznala kres swojej drogi i pra- 

\vd§ rzeczy w straszliwem prawie Natury, ktöre wszystko podleglem 
zniszczeniu uczynilo; äwiadomo^c, zesmy jak  n^dzne, älepe robaki 
ziemi, losom, poröwnie Slepym wydane, ze nie na przestworzach Nie- 
ba nie swita, ale wszystko wieczystym jest chaosem. Przerazajqca 
mysl uietrwaloäci, wobec ktörej wszystko jest zludq i omamieniem 
zmyslöw, ogarn^la umysl Lahora i przej§la pessymizmem, nie z uczu- 
cia jedynie, ale z najgl§bszego przekonania zrodzonym. A tu zderzy- 
ly si§ walkq dwie ^ity tej duszy, dwa tego umyslu dqzeuia, aby zwy- 
ci§stwo zostalo przy nadziei. W  przedmowie do ksijjzki swojej tak 
möwi Cazalis o sobie:

„ftwiat ten zdal mi si§ prawie röwnym Dico^ci, a na tej gl§bi ni- 
coäci uluda stwarzata wyobrazenia jestestw. A wöwezas przerazilem
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si§. Ludzkosc nie doszla jeszcze do tego stopnia swiadomosci, ale dojs'c 
moze, a gpieszyc si§ trzeba tym, ktörzy jej tej strasznej obawy oszcz<j- 
dzic pragusj. i ocalic w niej zycie i sittj moral 11$ czlowieka“.

Tu, naprzeciw zamyslonego filozofa, staje szlachetny, dzielny 
czlowiek. Stawia sobie pytanie, na ktöre dwie odpowiedzi: rozpacz 
i bohaterstwo.

„ Jakzez moze pessymista“ — pyta — „zacliowac radosci serca, 
zachowac i mnozyc energi§, nie trac$c konsekwencyi przekonania“. 
Odpowiedz wybrat dawno, nie mögl dad innej, gdyä ta  bylam u przy- 
nidzoni} dzieluosci$, i powiada: „ze ludzkosd z tej pessymistycznej 
wiedzy, jak  z dogmatu i zalozenia mysli wychodzijc, winna d$zyd ku 
odbudowie moralnoSci swej i wiary, w i a r y  w s i e b i e ,  jezeli 
nie w B oga“ (Przedmowa do Chwaly nicosci, str. III).

Dla Lahora switjtem jes t  przekonanie, ze moce zbawcze ludzko- 
sci zyjij i dzialajfj w niej na przekör wszelkiej przeciwnoSci. Moce te., 
to p o z j j d a u i e  s z c z ^ s c i a  i t w ö r c z o s d .  Nie spuczywa 
ducb ludzki ani wsmutku, ani w szcz§41iwoäci, ale ma w sobie wieczne 
zrödlo poz$dania, a z pozqdania rodzi si§ i roänie dijzenie. Mimo zle, 
mimo n$dze istnienia, mimo zniszczenie, czyhajijce na kazde dzielo 
zycia, nie ustawa czlowiek w zijdzy bytu, ani ustawa w d$zeniu, na
wet m i m o  z e  w i e  o bezlitosnym kresie wszystkiego.

„Jak  kochanek“ — möwi Lahor — „chociaz nie wierzy, kocha 
i kocha, chociaz wijtpi, chociaz czasem pogardza, tak mysmy, zako- 
chani w pitjknogci, otaczajijcej nas i zludnej, i zakochani w czynie 
rnyäli naszej, a przeto winniömy, w tej chwili zycia, ktöra nam dana, 
obj^c i uchwycic, jezeli to mozliwem, nieskonczonogc milosci, snöw, 
myäli, uchwycic, jak swiatlo skupia si§ w dyamencie, jak blask nieba, 
w kropli wody zakl§ty* (tamze, str. IV  — V).

Nie z optymizmu tedy, ktöry glosi zadowoleuie, ale z bezgra- 
nicznej pewnoiäci pessymizmu winnigmy czerpad sily do walki z ni- 
kczemnem, upadlajijcem ztem zycia. Widzimy wokolo marnosd i brzy- 
dot§ — rwijmy si§ ku wyzszym, pi§kniejszym celom. Kochajmy pi<j- 
kno w naturze, a jezeli wszelkiej pi§kno6ci nie da nam natura skjjpa, 
stwarzajmy jij. w oköl, stwarzajmy jtj z e s i e b i e .  Czyz to, co czci- 
my jako dobre, szlachetne, szczytne, czyz to nam danem bylo, a nie 
raczej wywalczonem przez ludzkosd wdlugich dziejach wysilköw i pra- 
cv uieustawaj^cej, czyz te zdobycze stuleci, te zapewnienia bohater- 
skie, te zwyci§stwa na ltpsze dni, na to, by si^ ich wyzbyd, porzucid 
i rozproszyc na marne? Nie — po stokrod nie! To moc, dajijca now e 
moce, to skarb sily na szez§6cie lepszego jutra. My zdobywamy swiat



my zdobywamy zycie. Przeobrazaniy ziemitj i przeobrazamy siebie. 
Budowuiczymi jestesmy, wynoszgc prawa moralue i dziela, panujg.ce 
jak  gmachy wspaniale, jak  tryumfalue luki. pod ktörymi przechodzg 
przyszle pokolenia. Z czynöw naszych przyszloäc, wiara i Böstwo dla 
swiata. Nie wyrzekac si§ wi§c trudu, ale wyttjzac. My iskry wyrwali- 
smy Niebu, aby ogien ziemski roznieci<M

Widzimy jak mysl poety wyrywa si§ z kregu zw^tpienia, opusz- 
•cza szlak smetuej zadumy a dsjzy prometejskg drogg. Ozwaio si§ 
uczucie, ktöre si§ zarzy w piersi odwaznej — uczucie woli uieujarz- 
mionej wyzywnj^ce los do walki. Mamyz zdobycze ducha zatracic? 
„Przez wieki w tej n§dznej i upodlonej ludzkoäci“ möwi Lahor „wy- 
twarzala si§ arystokracya ducha i trzeba nam kazdemu byc z ni^albo 
nie byd razem. Zaiste ideal n a r z u c a s i e  n a m  o b o w i j j z -  
k i e m  i obowi^zkiem przywifjzuje — jak obowi^zkiem jes t  odk^d 
powstala röznica mi^dzy besty$ a czlowiekiem — czlowiekiem byc, 
a nie zwierz^ciem“ (str. VII).

Obowiijzkiem ducha! N o b l e s s e  o b l i g e  — oto haslo i wska- 
zaiiia, ktöre w uczuciu poety z pessymizmu wyroslo — oto rdzen, pod- 
stawa moralnosci i religii spolecznej. Skoro bowiem czlowiek wie— 
i poznajijc swiat przenikliwem spojrzeniem rozrözuia zle, przeto sie
bie ode zlego oddziela i tworzy wlasny äwiat dobra. Z rozeznania, 
ze sila brutalna nikrzemng jest, stwarza poj§cie prawa - -  z wspölczu- 
■cia cierpieniu stwarza religi§ litosci i milosierdzia. I  w slowach pel- 
nych wiary w czyn liulzkosci swi§ci Lahor powolanie szlachetnego 
pessymizmu, ktöry ludziom w y k a z a l  n i e d o l §  — a wzywa do 
wywalczenia zycia lepszego i wyzszego. Mysli tej sluzy lekarz i uczo- 
nv zwyci§zajg,c ulomnoSci flzyczne — „zmuszaj^c Natur §, tworzfjc 
jak  ona tworzy, by przezwyci§zyc niebawem Smierc, a przynaj- 
mniej ukröcid to, co by mozna nazwac m o r d e r s t w a m i  s m i e r -  
•c i, jej poröwnie artygci i poeci oddani strojem w rostroju wsröd 
ksztaltöw nieladu i pospolitoäci b§d$cy — ona to budzi i przyzywa 
bohateröw i gwi§lych zycie swe za blizniego oddawaj^cych, wznoszg,- 
cycli si§ nad poziomy, wierz^cych, ze jednostka wöwczas jedynie jest 
silng i trwanie ma w sobie, jezeli zywot swöj pol^czy z ojczyzng 
lub ludzkoscig, a wöwczas udzial ma w szerszym bycie, w dluzszem 
trwaniu ludzkogci i ojczyzny“ (tamze str. X).

Tak poj<jty- taki pessymizm—pelnym stoickiej cno ty jes ti  wzy
wa do bohaterstwa nie do omdlewania woli... Wiesci zorzq przyszlo- 
sci promiennej. Poeta mysliciel wierzy: ze „jezeli przyszla nauka 
nie odnajdzie Boga, ktöry winien byc w swiecie zywij sprawiedliwo- 
sciij — my bez Boga stworzymy co B o s k i e i z chaotycznej nocy 
^vzbudzimy äwiatlo: e r i m u s  s i c u t D e u s  (tamze str. XI).



„I zalozymy r e 1 i g i §, zwifjzek dnsz 'ludzkich, ktöra bt^dzie 
miala moc niecenia zapalu, religi§ zrozpaczonych moze, ale zrozpa- 
czonych bohatersko, religig ktöra zblizalaby si§ troch§ do Stoicy- 
zmu — a zwlaszcza do nauki pierwszych Buddystöw.

„Tak, — sadzimy z prawdziwq buddyjskq naukq., ze wola i czyn 
przeszlosci stworzyly terazniejszo£d, ze przyszle zycie ojczyzny lub 
rodzaju dzis i w kazdej dobie budujemy z bl§döw jak  i z cnöt, ze sla- 
bo^cijak i z energii uaszej. A taka walka mi^dzy uikczemnie ma- 
lij, wolq czlowieka a konieczuosciami losu, ktöre co chwila grozqjej 
i przytlaczajq — taka walka cliocby jak  ci§zk$ byla, ma w sobie 
]>i§kuosc, ktöra nas kusi — z walki tej bowiem m§ska si^ rodzi du- 
m a“ (tamze str. X II) .

I poeta temi stowy konczy przedmow§ swojq: „Moze teraz lepiej! 
zrozumiauq b§dzie ta ksiqzka, pelna wzruszen, niepewnosci, radoäci 
i smutköw, entuzyazmu i rozpaczy, a na koncu jej akt wiary, final po- 
wazny i religijny — historia animae meae'* (tamze, str. X II) .

Odwracamy karty ksiqzki, czytamy jq z mysli}, uj^tq szczeroäciij, 
poröwnie jak  szlachetnoscia duszy, ktöra szuka, za prawdq duszy,. 
mimo niewiary religijnej, odczuwajijcej tak silnie böl i smutek zycia, 
tak wspölczesnej, i tak pokrewnej uaszemu slowianskiemu, naszemu 
polskiemu nczuciu, a odwaznpj, mimo zaloby. Jean  Lahor pojrzaloczy- 
ma wyt^zouemi w przepaäci zycia, nie zwqtpil przecie, ale w o 1 § 
p r z e c i w s t a w i l  n i e d o l i .

Nie tak  6 wietny slowy, nie tak geuialny rozumowaniem, ani t;ik 
konsekwentuy, jest  on przeciez poczuciem prawdy wyzszym od dwöchs 
arcymistrzöw pessymizmu, Nietzschego i Schopenhauera, nie wspo- 
mn§ juz o Hartmanie. Wyzszym, edyz zachowal ufnoSc w moc dobre- 
go, chrzeScijanskij. godnoSd .<§wi§tego czynu. Zachowal wiare d o -  
b r e j w o 1 i .

Zwycifjzyta w nim logika szlachetnoäci, ktöra rodowöd swöj czer- 
pie z wiekowej kultury chrzeäcijanskiego ducha, Lahora filozofa zwy- 
cifjzyt czlowiek Cazalis, wyzszy tem utajouem poczuciem, o ktörein 
P an  we FauScie möwi do szatana: „Ein guter Mensch in seinem dun
keln Drange ist sich des rechten Weges wohl bewusst“!

Scisle rozumowanie na inne wiedzie szlaki. Jezeli przyznamy za 
prawde zasadnicza, ze w stworzeuiu niemasz Böstwa to jes t  görujqcej, 
swiadomej siebie i celowej Mocy, musimy przyjqc dwie alternatywy: 
albo uböstwiö nieokreslonq si}§ wszechbytu, co röwnem jest  zapra- 
wdij uböstwieniu Nicosci, gdyz ta  sila niema ani Istoty, ani celu 
swiadomego, uböstwid zatem 6 1 e p $ P r z e m o c ,  albo uböstwid



«zlowieka. Na tym krancu widuieje kult wlasnej sily, wlasüego prawa 
i pi§kua, zatem kult samowoli i najwyzszego egoizmu. To N a d c z lo -  
vv i e c z e n s t  wo, Nietzsoheanizm. Na tamtym kult bezmyslny Pot§gi, 
ktörej igraszki} zywoty jestestw ginjj.ee i ro d z ^ e  si§ bez liku. Wszel- 
kie wi§c Äycie bl§daym jest. ognikiem na moczarach, a swiadomo^d 
tego nieszcz§sciem duszy, ktörej jedynem )irawdziwem szcz^sciem 
niewiedza, splyni§cie si£ z Wszechsihj, — N i r v a u a .

Ku tym dwom krancom d^zy wszelkie rozumowanie pessymizmu 
oilmawiajace Swiatu Swiatla Boiego. Albo trzeba rozniecid plomien 
ludzkiej prawdy, albo uznad paiiowanie ciemnosci. Ale ludzka prawda, 
uczyniona prawem wyl^cznem, prowadzi 11a bezdroza. Gdziez jest 
granica, ktöra jasno i sprawiedliwie oddziela l u d z k a  p r a w d §  
od m 0 j e j p r a w d y ?  Zrozumial to doskonale Nietzsche i — po- 
t^pil moralnosd chrzegcijanskfj.. Nie ostoi si§ ona bowiem, skoro z niej 
Chrystusa wygnamy, gdyz mimo, ze 1 jarzmo Krzyza lekkie, jest 0110 

liarzuconem nam jarzmem. Narzucic je zaS dozwolilismy sobiejedynie 
przez w i a r § ,  nie przez z g o d § .  I t u j e s tb l^ d  filozofiiLaliora, 
ktöra jeszcze wierzy, ze czlowiek bez przymusu duclia mögi dobyd ze 
siebie tyle szlachetnosci i zechcial rozdawad si§ blizuim. Gdyby tak  
byio, roslaby moralnosd Swiata sama ze siebie w pi§kno coraz to wy- 
nioSlejsze. Nie widzimy tego, ale widzimy przeciwnie, ze wszystkie 
wielkie nauki moralne krzewity si§ z wiary, a wiara ta n a r z u c a n  4 

byla ludziom. I  czy ducli wladca nazywal si§ Mojzeszem czy Budd^, 
Mahometem, czy jak  swiat chrzescijanski wierzy, Chrystusem, Synem 
Bozym, wsz^dzie tak samo opanowywal wol§ i sumienie z ^ d a n i e m  
w i a r y .  Przekreslid to uczucie, a mied ufnosdjedynie, ze co£ byc 
mo z e ,  to poröwne rozbiciu woli. Stoicyzm w’yratuje  nieliczne jedno- 
stki uszlachetnione rassi, tradycy^, wycbowaniem—rzesza w pessymi- 
zmie znajdzie zaglad^. Z a l o g i  s t a t k ö w  111 u s z i j  w i e r  z y d, 
z e  po  d r n g i e j  s t r  0 n i e  m o r z a - l i j d  c z e k a. Przeszacowa- 
nie wrartosci w uczuciu wiary, to zabicie tego uznania.

Ale — powiada L aho r—jes t  utajoua my£l zycia, jes t  r y t m  
ukryty wsz^dzie — zywy, drgaj^cy — jakies pulsujijce t§tno wszech- 
swiata, ktöre äwriadczy 0 sobie i w instynkcie najnizszych zwierzat 
i w myäli ludzkiej naj wyzszej.

„Rytm jest wsz^dzie i we wszystkiem — rytm, ktöry juz zyciem 
jes t  w sobie, wsz^dzie czy w plynuej komörce w sfer§ doskouahj. jak 
gwiazda zakltjtej, czy w krysztatach gradu, Sniegu, lodu, ktöre naszy- 
bach naszych w magiczne rozrastajij si§ paprocie. I rytm jest w che- 
miczuym zwisjzku ciat-metali czy metaloidöw, i^cz^cych si$ wedlug 
liczby i wlasciwego stosuuku — i jes t  w tych wirach, w ktörych kr<j- 
iq  ziemie, ksi^zyce i slonca i w tem, ze morze wznosi si§ ku gwiaz-



dom i w falowaniu, w prgdach tego morza i \v koliskii, ktörem przele- 
waja si§ wiecznie wody z morza w powietrze, z powietrza w plasz- 
czyzoy i göry, z gör i plaszczyzn powrotnie do morza. Ale przede- 
wszystkiem w najwyzszym stopniu jest rytm w tym cudownym swie- 
cie roälinnym, gdzie wszystko muzyki} jes t  — czarem dla oczu 
i w gwiecie zwierz§cym, w przepysznej jego anatomii. „I mozna po- 
j^c“ möwi z przekonaniem silnem „ze starozytni uböstwili ludzi, ktö- 
rzy nosili w sobie pot<jg§ — c z a r r  y t ra u, stwarzali sztuk§, pi§knor 
prawo moralne — (prawo moralne — rytm w sferze czynöw ludzkich) 
i uböstwili ich jako maj^cych ten dar prawdziwie boski wyczucia 
i wypowiedzenia rytmu widomego czy utajonego zakl^tego w istuie- 
nia, tworz<j,cego w nich zycie, lad — pi§kno bez skazy. (Cliwala Ni- 
coäci str. *249).

Czemze wi§c jest 6 w rytm-instynkt zyciodajny? Lahor na koü- 
cu swojej ksi^zki, a zarazem swojej spowiedzi — pyta si§ sam siebie. 
niepewny a szczery, i przyznaje, ze instynkt najnizszych istot Stwo- 
rzenia — w p o d z i w  w p r a w i a  i m sj c i r o z u m o w a n i e  
a zmusza prawie by uznac i s t n i e n i e  k i e r o w n i c z e j  M y ä 1 i— 
chodby me^wiadomq, siebie byla — istnienie mysli tej we wszystkich 
jestestwach, we wszystkich czgäciach substancyi (tamze str. 248).

Tem wyznaniem przenosi rodzicielstwo i najgl§bsz$ przyczyn^ 
prawdy z woli czlowieka na Moc tajemniczij, ktörg czlowiek odgad- 
n$c i wyrozumied si§ stara. Zatem ludzie, ktörzy pi^kno na ziemi 
stwarzajjj, nie ze siebie, nie z wlasnej mocy je wywiedli. Oni je wy- 
czuli — oni je wyczytali w Stworzeniu. A jezeli wyczytali to ze na- 
pisanem bylo — utajonem moze ale nie dla wszystkich ani na wieki,— 
ale o b j a w i a j ^ c e m  sifj i o b j a w i o n em. I tu jes t  prze- 
ciwstawienie z Nietzschem — röznica mysli zasadnicza, gl^boka. 
Religia, nazwijmy jq tak, b^dzie u Lahora arystokratyczng — 
u Nietzschego despotyczmj. Pierwszy powiqze spolecznie czlowieka 
z ludzkoSciij, lndzko£6 z calem stworzeniem — drugi ni6 braterstwa 
zerwie, a da czlowiekowi wi§zy, aby kr^powal zycie bliznie ku swojej 
chwale. U Lahora czlowiek budovvniczym bijdzie dla spoleczenstwa. 
u Nietzschego sam sobie stawi oltarze. Lahor nie tylko uzna sumie- 
nie, t§ dohrg wiedztji dobrg wol§ skierowanfj ku bliznim, ale uczyni je  
prawem -  Nietzsche wywyzszy jedynie wol§, ktöra sluzy sobie sa- 
molubnie „poza krancami dobrego iz lego“. Lahor b^dzie chrzeScija- 
ninem w duchu — Nietzsche chrzeöcijaüstwo odepchnie.

Ale skoro raz przyjmiemy dogmat zupelnego pessymizmu — 
wydaje nam si§ konsekwentniejszem m o r a l n e  stanowisko Nie- 
tzschego — ktöremu przeciwstawic mozna logicznie, nie wycho- 
dzijc po za wytycznj} zasadt;—pogard§ zycia Hinduski}, zaprzeczenie



woli bytu. Schopenhauer lub Nietzsche — negacya mojej woli wo- 
bac przemagajqcej, bezwiednej, älepej woli Universum — p a s s y w- 
na konsekwencya pessymizmu, lub przeciwnie, woli mojej aff'irmacya 
najwyzsza i bezwzgl^dna, wyniesiona prawem wobec bezwiednego 
zycia — non datur tertium. Posrednie i zbiezne ku chrzegcijanstwu 
pragnienie, aby ratowad dla gwiata jakqs Opatrznosc — chociazby 
ludzkq, z ludzkich prac i wyt§zen zrodzonq, O p a t r z n o s d  p r o -  
m e t e j s k uczuciem jedynie mozna obronid, jesli si§ wierzy w pes
symizm. Gdyz Prometeusz nie möglby byc pomyslanym bez Zeusa. 
Dlatego pessymizm absolutny — jes t  religiq. straoencöw. I  Budda 
Gautama, boski Sakliya Mouni, jezeli glosil c z y n  m i l o s i e r d z i a  
a nie jedynie u c z u c i e  1 i t  o £ c i, czynem tym wybiegal po za swej 
nauki pessymizm, — utwierdzat prawo i nadzieje zycia. Wolno nam 
przeto twierdzid, ze wiara Laliora wi§ksz$ jes t  od gloszonej nauki 
i ze ma w sobie niezamarle sily chrzeScijanskiej nadziei, k töra mi
mo zapewnien pessymizmu -  e p p u r ’ s i  m u o v e  — w cziowieku. 
I  w tem poczuciu rozumiemy rozdzwi^k mi§dzy filozoficznfj t.ezq.— 
a pytaniem dr^czqcem, kto Twörcq, i kto Panem rytmu w przyrodzie. 
A tak patrzqc na czlowieka tego i mysl jego oc.eniajqc, nie dziwne, 

ze uznajemy szlachetnoäd i szczeroäc tej duszy — nie uznajemy rozu- 
mowej teoryi. Wyznanie jej brzmi:

„Wierz§ w czlowieka wszeclipot§znego, ktöry stworzyl Niebo 
i stworzy na nowo ziemi§, ktöry cierpiat jak  Jezus i jak  On ukrzyzo- 
wanym jest, zyl w otchlaniach, a ktöry dziS zmartwychpowstal iswie- 
cic b^dzie w chwale swojej i sprowadzi panowanie Sprawiedliwosci 
i niebawem sqdzic btjdzie zywych i umarlych. Wierzy w Ducha — 
w Wiedzy i mezadlugo sil tycli panowanie. Wierz§ w jeden 6 wi§ty 
Kosciöl powszechny, w obcowanie bohateröw i £wi§tych w dziele za- 
doäduczynienia — odnowienie milosci, ktöra trw a  z wieköw na wieki. 
Wierzy i w odpuszczenie wielu grzechöw, w pogodzenie Ducha i Ciala, 
w zycie idealne, wzniosle i w nieämiertelnosd mojij w zywocie wiecz- 
nym mego liodzaju i &wiata„ (Chwala Nicosci str. 250).

Wyznauiem tem nie zakonczyl swej ksiqzki — nie mögl — byl 
za szczerym ze sobq. To co w nim zylo i b y l o  w i § c e j nad u<io- 
woduione sobie poj§cia, wyrywalo si§ z glt^bi ducha i musialo si§ wy- 
powied zied. Napisal wi§c Jean  Lahor jeszcze:

„A ostatniem slowem jest: Cöz wiem — cöz wiem? — jezeli nie 
to, ze cnoty i pi§knoäci, ktöre kocliad, bolesci, ktörym ulge niesd 
trzeba, zle ktöre trzeba leczyd, illuzye, ktörym czeäc oddawad za- 
wsze — i ze s$ promienne widoki nieba i ziemi, cudowne jutrzenki, 
zachody stonca pelne czaru, rajskie noce letnie i slodkie usta, ktöre 
sie lijczj} i milosci okrutne i rozkoszne lub milo^c szalona, ktörej imi§



samo kaze drzec sercu uiemu, istoty dobre i swi§te istoty, i chwilami 
boskie radosci zmieszane z t$ ludzkij niedolq... A \v niedoSciglej gl§- 
binie —daleko, o! tak, bolesnie daleko w tej chwili od oczu moich i od 
Diej duszy, nieznany Stwörca rytmu, rytniu nierozlacznego z zyciem— 
zdawajqcego si$ tresciq zycia samego — Bög — Bög, ktörego odnaj- 
dziemy moäe!?— “ (str. 251 tamze).

Ze to powiedziai — a z gi§bi serca powiedziai, dal äwiadectwo 
nietylko rozumnej ale pokornej duszy, ktöra wiedzieö pragnie, ale si§ 
walia przesqdzac. I  dlatego piekniejszym jest od filozoföw uiemiec- 
kicli, choc im nie sprosial mysli rozprawq.

Lahor szczerym jest wobec siebie do konca. Ksiijzka jego ma 
wartosc prawdziwej spowiedzi i przywiazuje do .siebie. J e s t  w niej 
mnöstwo spostrzezen gt^bokich, powiedzen pi^kuych, mysli bystr jch  
i uczucia przejmujijcego. Nie b^dziemy möwid o nich, ani oceniac 
wartosci, sama ksiqzka niech przemawia za siebie. Czytac j$ warto 
i zaprawd§ wiecej mieSci w sobie dobrego od wielu giogniejszych sla- 
W3, i plon z niej lepszy niz ze stöw Zarathustry. Ludzkie gtosi bolia- 
terstwo a nie nadludzkie ani nieludzkie. W  czasach tak niewier. 
nych, jak  nasze, dobrze czytac slowa niewierzqcego, ktöry jak  Lahor 
nie odlgczyi si§ od dziedzictwa milosci blizniego i tak möwi o czlo- 
wieku: „Czyz nie ten bohaterem, kto zycie swoje ciasne o krötkiem 
dnia trwaniu, zycie miloäci wlasnej — zamieni 11a zycie Ojczyzny 
swej lub rasy, ktöry zamiera vv sobie, aby odzyc \ve wszystkicli — od- 
daje zycie, aby je pomnozyc. I czegoz poröwnie pragnie artysta 
i prawdziwy poeta, jezeli nie wcielic si§ chwilami w olbrzymiij, Natu
re — Iqczyc sitj duszq. z duszij jej znikomq, marzeniem swem z jej si<j 
zröwnaö marzeniami, a moze je czasem przewyzszyc. Zaprawd§, naj- 
silniejszym fundamentem moralnoSci bedzie przeswiadczenie, ze zycie 
jednostki wielkiem i silnem byc moze jedynie jako czqstka calogci i ze 
ciasny, egoistyczny zywot nie jest  wedlug slow Buddy — jak  tylko 
staneui ciemnoty i niewiedzy“. (Chwala Nicosci str. 151 -  52).

Panteizm iudyjski wyznawcöw Buddy rych lo jednak  t§ prawd§ 
zapoznal, a nie odwag§ zyciowq, ale pogardtj przejql po mistrzu obja- 
wicielu, ktöry zgl^lil  cierpieuie zywota. Dlatego zywota nie pra- 
gnie, rdzennej woli istnienia zaprzecza. Ale Lahor nie clice byc „ri- 
sehim“ hinduskim zapatrzonym nieruchomosciq oczu — i chocby chciat, 
nim nie bedzie. Wszystkie twörcze moce zywotne, caly Hellenizm, 
cale Chrzesrijanstwo wolajij, w nim: zvcia i swiatla! „Wie 011" — mö
wi w krytyce swej ksiqzki Laliora Gaston Üechamps (artykul w Tempsi 
roczuik 181)3) „wie z IMatonem, ze dqzyc trzeba do prawdy c a 1 3



in o c § duszy. Lecz Bög, ktörego wielbi, nie mieszka juz w teolo- 
gicznem empyreum, ale w gt^binach moralnego sumieDia“. A Henry 
Berenger piszj},c o „Chwale NicoSci“ möwi o poecie, ze dziedzictwo ra- 
sy, wyksztatcenie klasyczne i tradycya Rewolucyi od dziecinstwa 
ksztatcity w nim umyst na zgola innjj, modt§ niz geniusz hindusöw. 
„ Wenus z Milo i zolnierz Salaminski utrwalily w tym mözgu nieza- 
pomniany obraz pi§kna i energii. Deklaracya praw cztowieka i kon
trak t  spoleczny nauczyly go symbolöw nowych wolnogci i röwnoSci. 
Zaden wspölczesny czlowiek nie moze tej podwöjnej wyrzec si§ spu- 
scizny. Buddyzm niewypelnione pozostawia pole — na polu tem zda 
si§ grecki geniusz panowac — wypetnil je w dziejach. Tem jest po- 
czucie spolecznej hierarchii, zbudowane na d z i e l n o s c i  j e d n o -  
s t k i .  Buddyzm nigdy nie glosil konierznoäci b o b a t e r s k i e g o  
k i e r o w n i c t w a  spoleczenstw. (Revue bleue, Decembre 1896).

A Jean Lahor obral za de\viz§ dumne w cierpliwosci, nieugiijte 
w w ytrwauiu slowa Wielkiego Wilhelma Oranskiego, ktöry byl „Mil- 
«z%cym“ zwan. M$z znoszgcy niedole losöw w odpornem cierpieniu, 
a cichem — aby ten los przewalczyc. Slowa te spizowej sily — 
w ktörych si§ duch cztowieka przeglcjda — „co gmach swöj stawiat 
z niczego—powoli“ — möwisj: n i e  p o t r z e b a z y w i c  n a d z i e i ,  
a b y  z w y c i § z a 6, a n i  z w y c i § z a c  t r z e b a ,  a b y  w y -  
t r w a c.

Ale w tych stowach cierpliwej pot§gi — jes t  zarazem pewnosc 
siebie i nadzieja, — ktöra z czynöw si§ rodzi i zyje czynami. A choc 
pozornie zbiezne z wyznaniem Buddy — biorg. rodowöd z wrr§cz in- 
ii'*.i sily ducba — z najwyzszej zijdzy bytu. Jean Lahor jest  mimo 
wszelkich pessymizmöw eutuzyasti} zycia. Poeta - mysliciel, obejmu- 
jijcy dalekie widnokr^gi, artysta ktörego wiersz ma nieraz duze pi§k- 
noäci i doröwnuje nierzadko Heredii — nie wyczerpal ani dzielem 
mysli, ani hymnem uczuö sil swego duclia — jak to stac sie moglo, 
staloby si§, gdyby mial wrazliwoSc wri§ksz$ od dzielnosci, slowiansk^, 
bardziej mi§kkosc i luboSc odczuwania.

Ale mial zapraw§ hartowiii} czynu. Dlatego Jean  Lahor nie 
przezwyci§zyl — uzupetnia raczej d-ra Cazalisa. Nie zniszczyl w so
bie nigdy zapatu i „ze smialej syntezy geniuszu hellehskiego z geniu- 
szem arj'jskiego Wschodu, dobyl prawde wykazujfjc!} koniecznoSd tej 
a r y s t o k r a c y i  d u c h  a, koniecznosc, ktör<* prawie wszyscy uzna- 
ji} myäliciele“ (Berenger — A rtykut w llevue Bleue).



*

* *

Doktor Cazalis prawdziwym jest  „arystokratij ducha“, ojczyzny 
swojij., spoleczenstwo i ludzkosc gorgco i szczerze kochajgcym. Dla 
ojczyzny nie wyrzekal si§ ludzkosci, dla ludzkoäci nie ponizyl ojczyzny, 
a wszedzie i zawsze obieral pole dzialauia plodne, äwiadczgc dobrze i ko- 
chajgc czynem oby watelskini. Dlatego nie rzucil si§ w wir walki w pro- 
cesie, szarpigcym dobre imi§ i slaw§ Francyi, jak  to uczynil Zola, ale ob- 
jijl zamiarem i dgzeniem kraj caly w pracy poza i ponad partyjnymi 
swary. Jako  lekarz, jako obywalel, poswi§cil si§ dzietu wielkiemu, 
dgzgc, by urzeczywistnic w zyciu niezamoznej ludnosci l$czni§ ide- 
aln% s z t u k i ,  z d r o w i a  i m o r a l n o ä c i .  Program pracy tej obej- 
muje poröwnie zwalczanie smiertelnosci, zapobieganie epidemiom, 
wpajanie w nieoswiecone dostatecznie masy najwazniejszych pewni- 
köw wiedzy w sprawie zdrowia, wplywanie na decjdujg.ce czynniki 
rzgdowe, by wprowadzaly jak  najwi§cej ulepszeh w tym zakresie, by 
pomagaly materyalnie i nioralnie w dziele kizewienia zasad hygienyr 
jak  z drugiej strony, dbaly o stron<j artystycznjj zycia, o wprowadzanie 
i zaszczepianie pojgcia pi^kna tarn, gdzie poj§cie to w ludzie zamiera, 
a utrzymanie i pieczolowitg trosk§ o rozwöj tarn, gdzie si§ krzewi 
rodzime i zywe.

Zaslugi d-ra Cazalisa juz dzis na tych polach nie male. Z Four- 
nierem pospohi zaklada Towarzystwo „de la prophylaxie sanitaire et 
morale“, pisze ksigzktj: „La Science et le manage11, wyjednywa, aby 
\v sluzbowych ksigzkach rekrutöw pomieszczono szereg uwag lekar- 
skich. Tak samo zgda i pracuje nad zaprowadzeniem prawnych i obo- 
wigzkowych przepisöw w dziedzinie hygieny dzieci^cej, ktöreby po- 
uczaly wst^pujgce w zwigzki malzenskie dziewczyny z kardynalnemi 
wiadomosciami o piel§gnowaniu i karmieuiu niemowlgt; rozdawni- 
ctwo w gminnych zarzgdacli odpowiednich drukowanych instrukcyj 
pragnie wprowadziö, jako rozporzgdzenie administracyjne dla wszyst
kich gmin Francyi, stara sj<j, zabiega i nieustaje w gorliwem rozpo- 
wszechnianiu tej mysli, powolujijc wspölpracownictwo, mnozgc usi- 
lowania.

A obok tego szerokiego zadania, zywotiii},szczodri} mysli} rozda je 
siebie we wszystkiem, c o p ra c g je s t  ku podniesieniu poziomu sztuki 
w spoleczenstwie. J a k  u nas Stanislaw Witkiewicz, budzi Henry 
Cazalis i nawoluje ku piel^gnowaniu sztuki ludowej, a Iqczy wszedzie



troskg o pi§kno z troskq, o zdrowie, o wszelkie warunki, zapewniaj^ce 
najwyzszi} korzysc dla zycia. Rzuca mysl zatozenia wielkiego mi§- 
dzynarodowego towarzystwra S z t u k i  i h y g i e n y  l u d o w e j .  Pod 
hastem „1’ A r t  k tous en tout et partout“ pisze szereg broszur, mysl 
ti; krzewiijcych.

Idgc za wplywem Ruskina, nast§pnie Morrisa, na niego si§ powo- 
luje przedewszystkiem, i wydaje w Genewie prac§ o tym twörczym 
duchu angielskim, podty tu lem : „W. M o r r i s  i n o w y  r a c l i  
w s z t u c e  d e k o r a t y w n e j “ (Eggiman w Genewie). Za pracq. tq, 
idq, wslad: „ S z t u k a  now a , j e j  d z i e j e ,  s z t u k a  l iow a  na w y-  
s t a w i e ,  s z t u k a  n o w a  p o d  w z g l§ d e m  s p o t e c z n y m “ (wy- 
dane u Lemerre’a), „ S z t u k a  dla l udu ,  w b r a k u  s z t u k i  l u 
d o w e j “, dedykowana poecie i przyjacielowi, p. Jean Revel (autor 
„Testamentu czlowieka wspölczesnego“, „Dyalogöw mi^dzy zywymi“ 
„Zycia wielorakiego“ (multiple vie) i “U przodköw naszych“.); wresz
cie: „ M i e s z k a n i a  t a n i e  i s z t u k a  d l a  l u d u “, ktöre to dzieto 
poswi^ca Jerzemu Picot, prezesowi towarzystwa, des liabitations 
a bon marclie (wydane u Larousse’a).

Broszury te podpisuje, jako Jean  Lahor, ale to czyny Cazalisa, 
a jezeli Lahora, wöwczas czyny, ktöre „wstajq gdy zginfjly piesni“. 
Gdy niedowierzajijc, przekonany jakis pessymista zarzucil mu, ze usi- 
towania te nie mogq miec powodzenia, tak  w obronie odpowiada Ca- 
zalis: „Pan L. Solvay, umyst nieposledni, pessymista, sqdzi w jednem 
z belgijskich dzienciköw, ze podobne naszemu przedsiewzi§cia nie 
sjj. pomyslnosciq. wienczone, alez ja  sam przecie jestem pessymista, 
a mimo tego dzialam i to, ze wtasnie nim jestem, a czegos chc§, wy- 
maga aby rzeczy inne byty niz to, co z b j t  cz§sto, i zbyt powszeclinie 
obrzydliwem je s t“, i dodaje: „Slusznie mu odpowiedzial p. Jean  Ar- 
denne: — ze nie chodzi tu o to, aby sens estetyczny wbijac w pospo- 
lite mözgi, ktöre go nie przyjm$. Cel, ku ktöremu dijzymy jes t  innym: 
chodzi o wysilek zewsz^d podj^ty, aby brudy, niezdrowie, brzydot§, 
ktöre to koniecznosciami si§ zdajq dla ludu pracujacego a biednego, 
zastqpid tworami rzeczywistego pi§kna, bowiem pi§kno to z prostoty 
i logiki wyniknie. Jezeli wyksztatcenie estetyczne ludu na tem zyska, 
jezeli zysk ten, — co mozliwem si§ zdaje — przyjdzie po nadto, tem 
lepiej! (Habitations ä bon marclie, appendice, str. 96)

Dzialalnoäd mi^dzynarodowego stowarzyszenia sztuki i hygjeny 
ludowej, chciatby Cazalis na jaknajszerszym oprzed programie.

„Trzeba“ — wzywa — „by sztuka — nowa sztuka, odpowiadata 
potrzebom i post^powi naszych nowoczesnych demokracyj. Trzebapo-



biidzid, lub zbudzid w masach ludowych potrzeb§ pi§kna tak, jak  po- 
trzeb§ hygieuy i komfortu, ktörych to potrzeb nie majq, a ktöre nie- 
niniej röwuemi sq politycznym i spolecznym dla czlowieka naszych 
i wszelkich czasöw, dla kraju naszego, tak demokratycznego, i dla 
wszystkich krajöw “ (program stowarzyszenia sztuki i hygjeny 1 u- 
dowej).

Wladztwo ludu, ktöre nastapilo po przeszloSci arystokratycz- 
nej i krölewskiej, objawilo si§, möwi Cazalis dotychczas barbarzyn- 
stwem artystyczuem. Od stu lat nienm ani w budownictwie, ani 
w sprztjtach domowych, zadnego stylu, lud zyje w brudzie i zaniedba- 
niu. Otöz celem naszym niech b§dzie wydobycie go z tego marazmu. 
Kazdy ma prawo do pi§kna, a „dobrodziejstwo pi§kna“ kazdemu win- 
110 byc dost§pne.

Z tej przewodniej mySIi rozwija Lahor-Cazalis  program st,owa- 
rzyszeuia. Zwröcic si§ ouo winno do artystöw przedewszystkiem 
„ktörzy maj§ poczucie arih itektury  i zdobnictwa prostego, o liniach 
szczerych, logicznych, w-zwiijzku z przeznaczeniein przedmiotu, a zbli- 
zajijcycli siy o ile uiozna najbardziej, we Francyi jak  gdzieindziej, do 
narodowej i miejscowej tradycyi» (tamze).

T§ tradycyg pojqe trzeba i rozwimjc. W tym celu zakladac zbio- 
ry, gromadzic tam gdzie zywem jeszcze poczucie, jak  naj wiecej wzo- 
röw w prowincyonalnych muzeach. Nie dazyc, bron Boze, do centra- 
lizacyi, pi§tno lokalne zachowywac wsz§dzie. W Paryzu natomiast, 
stworzyd duze Muzeum sztuki ludowej, gdzieby byl sklad przeznaczo- 
uyclidosprzedazy, n a  r o z p o w s z e c h n i e n i e  modeliczytonasla- 
dowanych z dawnych czasöw, czy uowych w pomysle, a przez odpo- 
wiednie J u ry  przyj^tycli.

Troszc^yc si<  ̂ o wystawy plauöw, szkicöw, projektöw tanieh 
mieszkan, sprz§töw, a zarazem usilnie ku temu dqzyc, aby budowle, 
stawiane dla ludu, jak  szkoly, oclirony, urz§da gminne, szpitale, 
dworce, domy ludowe szlachetniejszy mialy wyglqd, t>y, zastosowujijc 
\v nich wszelkie hvgieniczne urzqdzenia, nie pomini§to, a uwzgl§d- 
niano sztuke. Przy tych budowach dawac w.skazöwki i plany, a wsz§- 
dzie i systematycznie, i stale dqzyc do wypierania modeli zlego sma- 
ku, ktöre ludowi narzuca dzisiejsze miasto. Powiqzad wreszcie 
wszystkie bratnie te usilowania w celu skupienia jak  uajwi§kszego 
sil, a dajqc regionalnym i rözuokrajowym towarzystwom jak  nnj- 
wi§ksz<} swobod§ dzialania, zawezwac je zarazem do wspölnego dziela 
w wielkiej Migdzynarodowej wystawie. Aby zas stalij, hjcznosc 
w zwiqzku utrzymac, wydawad pismo w trzech jfjzykacli: angielskim, 
fraucuskimi niemieckim i zwolywad w röznych miastach i krajach 
kougresy — zadzierzgnqc przytem stosunki z wszystkiemi pokrew-



nemi stowarzyszeniami, ktöre majg na celu o c h r o n § z y c i a  
i o c h r o n §  p i g k n a  — a wi§c towarzystwa hygieniczne „ktöre 
mnozijc lub utrzymujgc energi§ jednostki, mnoza i utrzymujsj. sil§ ra- 
sy “ — towarzystwa ubezpieczen wobec 3mierci, choroby, starosci 
i braku zarobku, — towarzystwa wyksztalcenia i wychowaDia lud« 
etc. etc. Nie by nie bylo obeem Stowarzyszeniu — wola Cazalis — 
nie z tego „co ludzkiem jes t“ — a zwlaszcza ludowem.

I wzywa do dziela nietylko artystöw, aleuczonych, ekonomistöw, 
lekarzy, inzynieröw, pracowniköw dobrej woli z wszelkich zawodöw. 
wzywa kobiety, wzywa ludzi z wszystkich warstw i Srodowisk.

Program szeroki, ogromny. Ale wie o tem czlowiek, ktöry za- 
grzewa do czynu.

„Praca Herkulesowa, powiadacie“ — tak konczy swoje wezwa- 
nie — „zgoda, i moze wi^cej, niz si§ zdaje, gdyz zamierzone tu przed- 
si§wzi§cie, dosyc podobne do jediiej z prac tych wielkich, i my 
chcemy czyscic te stajuie Augiasza, gdzie ciggle jeszcze zyje, gdzie 
si<j zyc zgadza czegd ludzkosci. Herkules byt pölbogiem, i to prawda, 
ale do tej ci§zkiej pracy staiigl sam jeden, nas za£ b§dzie wielu, b$- 
dziemy liczni, b§dziemy moze legionem, i rozdzielajgc sobie zadania, 
nie wgtpimy, ze wypetnimy je cale, choc jakby nie bylo rozleglem, 
petni uadziei w ostateczne zwyci§stwo...“ (tamze).

Na wezwanie odpowiedzialy zywe ch§ci i najlepsze umysly. Ca- 
ly szereg wybitnych ludzi z röznych dziedzin zycia zapewnil d-ra Ca
zalisa o wspölpracownietwie. Dosyc wymienic z artystöw pendzla 
nazwiska: B e s n a r d a ,  C a r r i f e r e ’a,  H e n n e r a ,  L £ -  
v y  D h u r m e r a  i M e n a r d a ,  z artystöw dluta: B o u c h e - 
r a ,  L e n o i r a ,  M e r c i e r a ,  R o c h e ’a etc., z mistrzöw sztuki 
dekoratywnej: C h a r p e n t i e r a ,  C h e v e t a ,  G a l l e ,  I j a  1 i - 
q u e ’a,  H.  R i v i e r e ’a,  T h e s m a r a  i wielu iunych, z muzy- 
köw M a s s e n e t a ,  z lekarzy: P o z z i ’e g o ,  P.  R i c h e r ’a 
Ch. R i c h e t ’ a i innych. Sto warzyszenie stawa si§ rzeczywistoäcig, 
a myäl rzucona smialo, rozwiugc si§ moze w czyn doniosly J).

Obok tego zwigzku, zaklada Henry Cazalis, wspölnie z blizkimi 
sobie dijzeniem i przekonatiiem, T o w a r z y s t w o  o c h r o n y  w i -  
d o k ö w w e F r a n c y i  (Society pour la protection du paysage en 
France), chcijc ratowac od zagladv pitjkno natury, tak cz§sto przez 
brutalnoäc przemyslowg, czlowieka zagrozone.

') Zapisy przyjmnja: p. Gustave Soulies, directeur de l ’Art decoratif, 
ruc St. Augustin 24‘, M. l>ucier, sekretarz du Bulletin de l ’Art, 1 1 nie de 
Tournelles i Towarzystwo tanieh mieszkau, rue Lavoisier 4.



JE A N  I.A H O K .

Prace liczne, w ktörych si§ nie oszcz§dza i nie ustaje myäl ezyn- 
na, zqdna wsz§dzie wnosic wi^cej swiatta i dobra, oddana sprawio 
obywatelskiej. Prace te zaj^ly w ostatnich latach wyiqcznie prawie 
tw'örczoäc umyslu Cazalisa. .Jean Lahor nie f'ilozofuje i rzadko piöro 
poety uchwyci. Nie mniej przeto w zywem obcowaniu i zwigzku bliz- 
kim zyje z tem, co w swiecie mysli wybitne, co gwiatiem i chlubg, 
Prancyi.

— Ach möj drogi—möwil mi, gdysmy si§ zegnali przed ministe- 
ryam, dokqd spieszyt w sprawie nowych staran dla hygieny ludowej
— niema to, jak  godziny, wytgzeniem scigane. Ta zdobycz, jak>j, uowy 
dzien przynosi, ta radosd serca, ze si§ czegos dopi^io, postawilo nowy 
krok na drodze ku lepszej przyszlosci — to jedyne, prawdziwe war- 
tosci i rzeczywistosci. Jezeli mi si§ uda wprowadzic moje przepisy, ja- 
ko rozporzqdzenie prawne, to tysiijce istot rocznie uratujemy we 
Francyi. Do widzeuia!

Usmiechnqt si§ i oczy blysty mu zywo.: Szeroka tvvarz okrötkiej, 
strzyzonej brodzie, o siwiejijcych, szpakowatych wlosach, spojrzala 
na pozegnanie zyczliwym, szczerym wzrokiem. I  pochylony nieco, bar- 
czysty, wszedl szybkim krokiem do ministeryum.

Oto dr Cazalis — Jean Lahor, „heroiczny pessymista“!

Mozna o nim powiedzieö, ze jezeli nie byl chorqzym w szeregach, 
ani wodzem, byl tym lekarzem pulku, ktöry wie o wszystkich, znaich 
sily i slaboäc, ut'uosc w siebie i zwqtpienia. W  mysli jego wrazliwej 
odbilo si§ dqzeuie catego pokolenia, sny i nadzieje doby, troska ser- 
deczna ludzi, ktörzy widzieli wielkie zdobycze wiedzy, a röwnocze- 
suie krajowe kl§ski, i znöw po latach wiedzy tej, niepewnoäci i zludy. 
Z Maupassantem przyjazni$ zlaczony, pielggnowal w ostatnich chwi- 
lach zycia geuialnego pisarza, Pawla Bourgeta liczy do grona swych 
blizkich, wszystkich prawie wybitnych z poäröd röwieSniköw swoich 
zna dobrze, wielu z mlodszych, do niejeduego z najmlodszych zbli- 
zyl si§ dobi-q radq i serdecznie. Szerokiem, serdecznem poczuciem 
otwari na oSciez podwroje duszy, przejal si§ uiepokojem serc, dqzeniem 
mysli, pojqt i zbratal si§ z czasem, w ktörym zyt, z ludzmi, ktörych 
czas ten wychowai. J e s t  z tych, ktörzy zw%tpili, ale jest z tych, ktörzy 
czynem przezwyci§zyli zwqtpienie, a w tem znöw synem prawdziwym 
narodu, ktöremu dano w szczodrej, niezwyczajnej mierze doäwiadczaö 
Aviele, przechodzid przez wszystkie raje i czyscce mySIi, i zdobywac 
walk§ zapewnienie lepszego ju tra  dla ludzko^ci.

Na rozdrozu czasöw, 11a granicy wieköw, naröd ten cigzkie pr:<e- 
«hodzil i przechodzi pröby i dogwiadczenia, a z nim przechodzi äwiat



»asz starej cywilizacyi. Dlatego dusza poety, ktöry poznal smutköw 
tycli przepastng krain^ i wypowiedzial szczeroscig zupelng, tak pra- 
wdziwie jes t  duszg wspölczesnego czlowieka.

Kto z uas nie myslal, nie marzyl, kto nie plakal i serca nie ranil 
slowy, podobnemi <lo tych, jakienii möwi do nas Lahor, kto z uas nie 
wolal: „O Boze, pragn§ ku Tobie dgzyd... i ciggle, jak  Fausta, w bie- 
gu szalonym trvvozg mnie krzyki tratowanych i zgniecionych istot, 
skarga ludzka trwozy mnie, przeraza, powstrzymuje... Mamze, jakon, 
przejäd, nie nie slyszgc, nie nie widzgc?“ (Clnvala nicosci, str. 56).

I  kto nie wspölczuje duszy, ktöra si§ temi slowy spowiada: 
r Przez ilez ciemnoäci przeszedlem, przez ilez przerazen i cierpienl 
A. jednak, mimo wszystko, mimo mocy otchlani, wröcilem na äwiatlo 
z gl§biny, ujrzalem znöw usmiech dziecka, czystosc dziewiczg, swi§- 
toäc matki, wielkoäc bohateröw, promienne dziela geniuszu, wszystkie 
jasnoSci duszy ludzkiej, i poczglem wgtpid o Wszeclimocy Zlego tak, 
jak  zwgtpilem kiedys o Wszechmocy Bozej, o czystoSci dobroci 
w stworzeniu“ (tamze, str. 47).

Czytajgc slowa poety, siebie tak cz§sto czytamy....

ADAM KBASINSKl.

K O N I E C  P 1E R W S Z E J  C Z ^ S C I .



P R Z E M I A N Y . ' )

powicsc w s p o t a n a .

vir.

Pani Anna Opolska wyjechala, jak  zamierzala, nast<jpnego dnia 
z mgzem, pannq stuzqcq, z lokajem, a bez kufr6 \v. Stefan nie byt przy 
odjezdzie i nawet nie poszedl si§ pozegnac. Umyslnie wybrat si§ do 
najdalszego folwarku, stamtijd do jakiegoä zascianka, gdzie wlaiSciwie 
nie byto nie do roboty. Ale wymiarkowat tak, ze gdy wröcil, juzpan- 
stwa nie byto. Popetnil najwyzszq, niegrzecznoäc — nie chcial i nie 
mögt inaczej.

Na prostym jego z niemalowanej sosny stole, lezal za to list.

„Nie mogqc osobiscie — byta trege jego — zegnam 
na pismie. Czy na dlugo, nie wiem, bo mqz möj znowu na- 
rzeka. Mam zle przeczucie i boj§ si§, iz wröcimy z W ar- 
szawy. \V kazdym razie polecam panu n a s z e (podkre- 
älone) kochaue gospodarstwo. Wiem, ze nie potrzebuj§ 
polecac. Do widzenia...“.

Te slowa brzmiaJy tak, jak  gdyby nie zaszlo nigdy nie. Pyly  
serdeczne i proste, nie zawieraly i cienia zdziwienia z powodu jego 
dziwacznego, impertynenckiego zacliowania.si§.

Nalezal wi§cdo „figur“, z ktörych post^pkami nawet nie rachowa- 
no si§.

*) Patrz zeszyt sierpniowy, str. 213; — wrzesniowy, str. 449.



I  co znaczylo to „nasze kochane gospodarstwo...“. Dzwi§k bez 
treiSci... ,Tuz calun lezal na tanitein wszystkiem... Min§to...

Stefan zasiadt do pracy. Przeglqdat ksi^gi kasowe, w ktörych 
niektör« cyf'ry byly podkreslone jej r§kq, albo obwiedzione czervvo- 
nyin kölkiem, potem griibq ksieg§ rolnicz;}, przyjmowal interesantöw, 
zalatwial korespondency§. Odpisal do brata  serdecznie i dlugo (po 
kilkomiesi^cznej przerwie), oraz do prezesa Krakowskiej Ligi Na- 
prawy, ktöry wyrzucat mn oboj§tuosc dla ich wspölnych spraw i na- 
tarczywie prosil o wspötpracowuictwo. Stefan obiecal przybyc na co- 
roczny zjaz l wrzesniowy cztonköw Ligi, przygotowac kilka popular- 
nycli dzietek rolniczych, wypracowac wzör dla kölek wloscianskicli 
11a podstawie juz istniejqcych za granicq, ktöre zwiedzal niegdys 
w lepszych czasach. (Ten wyraz: „lepszy“ wcisn^l si§ pod piöro nie- 
postrzezenie).

Wieczorem zabrat si§ nawet do rozprawy swojej, porzuconej 
chyba od roku, i zaczij! nowy rozdziat. Ale w trak d e  pisania odwrö- 
cit kilka kartek i zawadzit 0 wst§p, skreälony jeszcze w Krakowie, 
tego lata, gdy opuszczal uniwersytet. Nie poznawat stylu i autora. 
Byl to czyjä obcy zapal, czyjaä nieznana wiara... Ktos moze mögiby 
nazwac ten styl szumnym i napuszonym, ale z wysokiego szczytu 
Swiecilo wöwczas jego milujijce serce. Juz  sam tytui zdradzat ogrom 
nadziei i kochania, tytul stary, skradziony szcz^sliwszej epoce: 
„O skutecznym rad sposobie“.

Powoli i suclio rozwijat dalej myäl rozpocz^tego przed cliwilij. 
rozdziahi, ale niebawem odtoiyi piöro. Jesli nie zyty w nim juz zapat 
i wiara, alboz mial prawo pisac? Pro^ciej i uczciwiej powiedziec sobie 
samemu, ze juz nie moze, ze gorqcy plomien dogasl... Czul w sobie 
rzeczywiiScie oboj^tny chaos i przerazil si§.

Zenval si§ od stolu. Od patacu, przez ciemny park, po alei, wy- 
sypanej zwirem, pod sklepieniem drzew, szla m§ka... Wst§puje na 
schody, juz jes t  w przedpokoju, poziera ku niemu z czarnej prze- 
strzeni...

Wczoraj 0 tej samej godzinie stoczyl byl walke. Spojrzal od- 
waznie prawdzie w oczy, nakazal sobie milczenie i moc—i zwyciezyl, 
znal siebie i liczyl na siebie. Pami^tal przeszlosö swoj$, t§ przesztosc 
dzielnq i görnq, w ktörej przeciez szedl z m§znem wyparciem si§ sie
bie, w ktörej zual radosd tylko poza rubiezg, egoistycznego istnie- 
nia... Przez dlugi szereg lat zyl dzialaln»äci$ spolecznq, poswi§ceniem 
dla kolegöw i spraw. gwarem mlodzienc/.ych zebran, zapalem dysput, 
uzytecznij ruchawk^... Zdarzaly si$ chwile rozdzwi^ku, a jednak tarn
ten zgielk i tlok zapelniat mu lata. Mial ideal...



A gdy w powaznej potr/,ebie przywolal teil ideal do pomocy, 
okazat si§ wgttym!.. Bo zuiechtjceuie, jak  clioroba, trawi mu sily, bo 
imda, jak  chmura, zaslania przed nim swiat.... „AVi§c jakze zyc, co to 
jes t  zyc?“ — szauiotal si§ biedny, zn^kany czlowiek — wigc chodzil 
dotycliczas jakby po sztucznym pomoScie, przyglgdal si§ samym tylko 
zludzeniom i nosit w sercu: klamany pozör uc/.uc szlachetnych, po- 
wszecbnych... A moze jes t  jakis cel wyzszy, wi^kszy, »it  tarnte 
c e ] e , jest  prawda, ktörej nie pojmowal? \Vi§c oto cierpienie...

— Nie znales jeszcze cierpienia — odpowiadal mu glos nie- 
wiadomy.

*

* *

I nazajutrz, i nastepnych dni, Stefan byl czynnym, sumiennym 
administratoreni rozleglych döbr peplowskich. Zwiedzal szpi- 
tale i ocbronki, szkol§ t.kactwa, ktöra zawsze zajmowala go 
prawie najbardziej, wlöczyl si§ po polacb, oboracb i stajniacli. 
P raca  wrzala, machina byla w pelnym biegu, wi§c oglgdal kazdo 
jei kölko, kazdy tryb, kazdg Srub§ dokladnie, tak, jak  dawniej. 
Zinienil si§ tylko w stosuuku do podwladnycb. Möwuy zwykle, 
przyjacielski, zartobliwy, z dobrem slowem dla kazdego na ustach — 
teraz patrzat w milczeniu, ganil w krütkich wyrazacb, nie cbwalit 
nikogo. Cborycb odsylal do miejscowego doktora, albo do apteki, nie 
pozwalajgc im wygadac si§, naznaczal kary, niecierpliwie marszczyt 
brwi, gdy starzy sludzy, tak zwani faworyci pani, pozwalali sobie 
czynic wielomöwne uwagi.

Mijajjjc palac pieszo, albo konno, mierzyl go dtugiem, chlodnem, 
suchem wejrzeniem. Liczyl moze szereg jego zamkni§tycl), martwych 
okien. Byl to juz dom zupelnie obcy i obojijtuy, jak  gdyby jaka  ka- 
mienica w «ieznanem miescie, jedna z wielu, dom, w ktörym chyba on 
nie bt^dzie wi§cej... Sluzba wyuosila meble, dywauy. trzepala kurze, 
napetniajgc dziedziniec wesolym halasem, jak  przed Wielkanocg...

Kaz nawet kamerdyner zaprosil go do salonu, gdzie nalezalo po- 
wiesic nowe z wystawy krakowskiej obrazy.

— Pani kaprysua — poufale tlömaczyl kamerdyner — a jak pan 
doradzi, to pewno nie zgani...

Ale Stelan oszczijdzil sobie tej przyjemnosci. KtöregoS popolu- 
dnia w upal jechal przez zyto, zeby si$ przekonac o stopniu dojrzalo-



sei ziarna. Z obydwu strem zboza juz dostale, wi§c ztote, ckylily swo- 
je ci§zko urodzajne ktosy. Bl§kitny zar dyszal nad niemi.

Zeskoczyt z konia i, zerwawszy ktos, lamat ziarno \v palcacli. 
Przekouat si§, ze mozna juz przystqpid do zuiwa. Wi§c pöjdi| znieje 
i zniwiarki (nawet jedna nowa, zapisana az z Ameryki, na ktörij 
oozekiwali z zaciekawieniem, miata nadejsd lada dzien), b§dzie obli- 
czat, potem bedzie doglqdat zwözki, ze'oy pelne byly spichlerze Opol- 
skich... W aliegoryacii Xowego Testamentuznisvo jes t  symbolem sqdu, 
a takze nagrody i radosci.

Nie chcialo mu si§ gramolic na kulbak§, \vi§c szedl piechotij. 
Av.jzkq miedzij. Wysokie zyto si§gato mu wyzej glowy i miat teraz nad 
sobq sklepienie bt^kitne i klosy ztociste, niby r 6j nieruchomych 

. o tvadöw.

W pewnej chwili przysiadl na twardym, omszonym grzbiecie 
olbrzymiego kaniienia, i puseiwszy konia, kMry strzygl traw§, pogrq- 
zyl si§ w zadumie. Byto cos obezwtaduiajqcego w tej zadumie, a to- 
warzyszyla jej siostrzyca zdradziecka — niemoc. Bronil si§ przez 
tyle czasu, milczal, obeenie zgodzit si^ uledz — i czekat. Ale nie sta- 
to si<j nie nadzwyczajnego. Tylko z serca wyrywato si§ jedno, jedyne, 
nieukojone pragnienie... Pojechal dalej, szybko, jak gdyby do okreSlo- 
nego celu, miedzq, potem przez tfjki, juz skoszone, i znowu wqzkq 
drozyn;} az do lasu i \v las. Tarn, na polanie, £röd boru, zatrzy- 
mat si§. Wysokie sosny kqpaly nieruebome wierzcholki wstonecznym 
Jazurze gorqcego nieba, rozsnuwala si§ rzezka won smolowa w po- 

' wietrzu, szemrat czomber u spodu swoim t^sknym zapachem... Nie tu 
si$ nie zmienilo... I  zdawato mu si§, iz tamta chwila niezapomniaua 
duma tu w ciszy i patrzy si§ w niego spokojnemi, niezgt§bionemi 
oczami.

Co byto w tych oczach? Wyrzut, usmiech zamyslenia mqdrego, 
skarga? Jakie  to oczy? Czyje? Przed tygodniem, czy przed dwoma, 
byli tu we dwoje, zboczywszy z drogi, dla vvybrania miejsca na przy- 
sztq szkölk§ le£nq, i stali dtugo, upojeni pi§knem ustronia, w milcze- 
niu, a möwiqc troch§, dla zachowania pozoru, o owej szkölce... Bör szu- 
miat o zachodzie, rözane cbmurki ciekly skroä niebieskich obszaröw... 
mi jaty, naplywaty inne; pogasty szkarlatne przepaski na pniach, bör 
szuiniat...

Teraz trwala cisz i. Wysokie, r6zowe sosny ptawiq w odm§cie 
lazurowym rozmarzoue, szcz§sne wierzchotki, zar, pachnq zywica
i czomber, bt^kit gorqcy.



Srodkiem polany biegnij dwa slady przez nieskoszong, buju$ 
traw§, niby dwie smugi, slady dwojga ludzi, ktörzy szli obok siebie... 

Na swiecie jes t  bl^kitne milczenie upalu, milczenie szcz§£cia... 
Tarnte dwa £lady...

V III .

W  kilka dni po pozarze Marcin wybral si§ do Skibowskich, pod 
pozorem wyrazenia tak zwanej kondolencyi. Przj'jgli go ojciec i cör- 
ka na werandzie, gdzie pan Seweryn sp^dzal teraz’wszvstkie godziny, 
gdyz st$d otwieral sitj widok na ogröd, na spokojne, wysokie aleje, 
a ani zgliszcz, ani wogöle. gospodarstwa widad nie bylo. (Nie znosit 
teraz widoku gospodarstwa).

— Witani kochanego pana — zwröcil si§ zyczliwie do Marcina, 
ktörego lubil pomimo wszystkiego, pomimo najwi§kszej sprzecznosci 
przekonafi, pomimo dwu dysput, tak zawzi^tych. ze Turowski wyje- 
chal po nich bez pozegnania. Ou tez jeden ze wszystkich obywateli 
miejscowych, pröcz pani Opolskiej, gdzie bywali wszyscy, przyjmo- 
wal Marcina.

Gose uklonil si$ w milczeniu niezgrabnie i sztywnie, i stangi 
kolo jednego ze slupöw, wspierajijcych dach weraudy.

— Pan przyjechal konuo? — zimno pytala panna, nie patrzijc na 
niego.

— J a k  zwykle.
— Matka pana zdrowa?
— Takze jak  zwykle.
Uämiech nieokreslouy zablgkal si§ najego  szarej, gtjsto i czarno 

obrosni^tej twarzy.
Zapadlo milczenie. Pszczoly brz^czaly w lipach i co jaki}£ chwi- 

1§ splywal na werandg zlotawy okwiat.
Hanka spostrzegla, ze go3c ma zapruszong nim czupryn§, spo- 

s trzeglt  takze, po raz pierwszy, siwe pasemka pomi§dzy ciemuemi je- 
go wtosami. „Oto co robi z ludzmi cierpienie — pomySlala z zalem — 
toz mlody jeszcze czlowiek!“.

— Czy pan jnz dobrze sypia?
— Ni«* t*jgo, chyba jak si§ bardzo zm^cz§ na koniu,
— Nerwy — szorstko wtrgcil pan Seweryn.
— Nerwy — powtörzyl Turowski.



— I  my§li — szepn§la Hanka.
Teraz podniösl na niij, pocbmurne, uwazne spojrzenie. Wydala 

mu si§ bledszq,, niz zwykle. Zgaszonemi oczami spoglqdala w prze- 
strzeii, \v zielone, brz§ez$ce, obfite, miodne gqszcze lip, znuzenie
1 smutek trapily t§ cichq, bialq, dziewiczq, twarz, jej drobne, dzieci§- 
ce prawie dlonie lezaly na sukni.

Mi^kko, tkliwie niemal wziqlby jednq z tych r$k... Nie bronila- 
by mu...

— Za moich czasöw nie bylo ani nerwöw, ani mysli niezdrowych
— odezwal si§ gospodarz. — Mysli uiezdrowe sq, jak  paj§czyna i zna- 
«hodzij. si§ w zaniedbanem domostwie.

Turowski przestjjpil z nogi na nog§, olbrzymiij, dloniq cierpliwie 
odp§dzil dokuczliwq, zablqkanq pszczolg — i nie podniösl rzuconej 
rekawicy.

— Wyczerpujecie si§ — cierpko kazal pan Seweryn—wjeduym 
-czynie, ktöry jes t  obl^dem, gor$czk$, grzechem, a potem — klapa. 
Mtodziez winna uczyd si§ fechtunku, ale nie cisnqö si§ do walki, bo
2  pierwszej bitwy wraca skontuzyowana i juz do konca nie opuszcza 
szpitala. Zycie to nie fajerwerk.

— Ale wesola biesiada — mruknql Turowski.
— Ladniel — sarknql gospodarz. — Ladne zasady. Zycie to 

trud, milujqca praca.
— Praca dla siebie i miloäc siebie.
— Moze. Ale lepsze to, niz prözniactwo, nizhultajstwo, jalowa kry- 

tyka  i nieobecnosc. Dawuiej tylkoarystokracy^zaliczanodo kategoryi 
nieobecnych,dzisimlodziez röwnie chlubnie wynosi si§ za grauic§ pracy 
spoleczoej. Niech tylko kazdy ma jasnq. latark§ w r§ku — huczal Ski- 
bowski — a widniej b^dzie w catej okolicyl.. A wy nie... Smiech, 
ironia, szumne frazesy wszechludzkie... Wszystko warn zle i wszyst- 
ko za malo! Rolnictwo i przemysl dyabla warte, bo to materyalizm, 
wyzysk i burzuazya; ksiijdz jes t  klamnym Kalchasem-, lekarz i adwo- 
k a t—na nslngach burzuazyi; w sztuce— filistrzy. Wi§c cözu lichazosta- 
jel? — unosil si<j pan Seweryn. — Wskazcie mi jakq prac§ realnq, 
ktöraby w waszem przekonaniu byta uzytecznq. Nie chc§ programöw 
i t'razesöw, chc§ wskazöwki praktycznej.

— Tylesmy juz dysputowali — wymijajqco odpowiedzial Tu
rowski.

Pan Seweryn zmierzyl go gniewnym z pod krzaczastych, cie- 
mnych brwi spojrzeniem i zamilkl.

— Moze pöjdziecie do ogrodu -  rzeki po chwili. — Jestem zm§- 
«zony i za wiele möwi§.

H anka wstala poslu9znie.



38 P H Z E M IA N Y .

— Papa dobrodziej nie nazbyt mnie koclia — odezwal si§ M ar- 
ein, gdy odsun§li si<j od domu.

Zadrasnql jq jego lekcewazqcy, szyderczy ton—nie odpowie* 
dziata nie.

— Dziwi mnie, ze nie wyrzucil mnie jeszcze za drzwi — dodal 
Turowski.

— Tatus potrzebuje towarzystwa... Gdy jest sam, milczy po- 
nuro. i

Marcin skubnql galqz lipowq.
— Lipy kwituq.
— Lipiec...
Chwytata jq  niewiadoma trwoga, Oddalali si$ coraz bardziej od' 

domu, a wyrazny rozkaz ojca, ktörego bala si§ jeszcze wiijcej, niz 
Turowskiego, nie pozwalat zawröcic. Jak is  wiersz tluk l si§ jej p» 
glowie.

— Lubi§ to drzewo — möwil Marcin, podajqc jej galqzk§ lipo- 
wq - - i lubi§ ten kvviat... „Ale ja  tych lip nie mialem...“. Zna pani ten 
ust§p z jakiegos autora?

— Nie.
— Powiem go pani. Krötki jest: „Gdzie sq te lipy ciemne, won- 

lie, wysokie, w ktörych cieniu zbiegly drogie, jasne, szcz§sliwe lata 
mego dziecinstwa .. Tych lip niema, tych lip nie bylo nigdy...“.

Sluchata zdziwiona, poetycznym bowiem nie widziala go nigdy.
— „Tych lip nie bylo n igdy“ — powtörzyl raz jeszcze powoli.
— To bardzo ladne... Z jakiego to autora?
— Nie pami§tam.
Szli juz teraz alejjj, swierkowq, niby mrocznym kurytarzem. Po- 

wietrze bylo skwarne i wilgotne, dokola nicli rozlewaly si§ cisza 
i nawpöl senuy smutek. W  görze, ponad wierzcholkami, niebo, ktöre- 
go szukaly marzqce oczy Hanki, wisialo glfjbokie, ciemne i cieple, 
u samego szczytu wykwitl w tej chwili oblok süiezny na lazurowetn 
tle i mijal powoli, powuli... Czasami pod nogq ktörego z nich za- 
chrz§scila duza, brunatna szyszka, i nasüjpiona, odskakiwala elasty- 
cznie; siwe, grübe pnie staly z dwu stron w surowym szeregu.

— Zazdroszcz§ pani tych lip — zaczql Turowski — pod ktöremi 
plyn^lo jasne dziecinstwo pani.

— A pan? przeciez takze na wsi — pytala Hanka, zaj§ta tam- 
tym oblokiem, ktöry juz przemijal.

Lazur teraz gwiecil bez skazy i dusza zanurzala si§, grqzyla 
si§, wsiqkala w jego gl§bie.

— Nie, pani. Urodzitem si§, prosz§ pani, w kamienicy, na ulicy 
Bole&s — rzekl zjadliwie — w kamienicy. To ma znaczenie calkiem



nowozytne.. Przed laty nie bylo ani lokatoröw, ani kamieniczniköw, 
nie bylo suteryn i poddaszy, nie placono jeszcze zapowietrze, slouc.e 
i wod§... Tak, pani, mialem zaszczyt przyjsc na swiat w kamienicy, 
ktörg z czasem matka nioja za lichwiarskie procenty, brane od sgsia- 
döw, nabyla na wlasnogc.

Patrzal przed siebie i zgryzliwie skubal swojg brod§.
— Urodzitem si§ w trzech ciasnyeh pokojach od podwörza, wi^c 

nad wstr§tng studnig, i nie pami§tam, zeby do mieszkania tego 
wglgdalo slonce... Za to z krzykiem i placzem wpadaly sgsiadki, ktö- 
rym matka grozila komornikiem—byly klötnie... Pami^tam to, i dzis 
jeszcze powtörze wszystkie przeklenstwa — drgngl mu glos. — Ba- 
wilem si§ nad iciekami i na smietnikach, a w dusz§ takiego dziecka, 
moze, kto wie, wciskajfj. si§ wyziewy...

Zatrzymal si<j, zeskrobal palcem troch§ zywicy z bl§kitnawo- 
siwego pnia swierkowego, roztarl jg  w-dloni i powijchal:

— J a k  to pachuiel
Hanka stuchala z zaj§ciem i do rdzenia przenikala j$  piekgca 

gorycz slöw Turowskiego. Zaczynal przedstawiac si§ jej z innej 
strony.

— I  w cieniu lip bywajg, godziny bolesne — szepn§la.
— Wiem o tem — rzekl zywo — to tez pani...
— Co pan mysli o pani Annie Opolskiej? — przerwala mu 

szybko.
Spojrzal na nia uwaznie.
— Möwilismy o niej juz nieraz — odparl ze znudzeniem.
• -  A jej dzialalnoäc spoleczna?
— Pani mysli, ze mnie te wszystkie ideje cokolwiek obchodzg?

— zgrzytnfjl szyderczo i zamilkl.
Mial juz dosy6 rozmowy spolecznej, ktörq, traktowala go zawsze, 

niby herbatg. W glowie palily mu sig mysli, z ktöremi przyjechal 
tak, jak  przyjezdza si§ czasem z mowg, napisang na cwiartce w zana- 
drzu, i rzecz szczegölna, braklo mu po raz pierwszy w zyciu slöw 
i odwagi. To tez bralo go coraz wigksze zuiecierpliwienie. Dotykal 
jg mocnem, wladnem, zuchwalem, rozkazujgcem spojrzeniem, postgpil 
ku niej, jak  tarn, przy pozarze, ale möwid nie mögl... Od wielu dni, 
przez wiele godzin, w swoim ponurym Musinowieckim pokoju, pie^cil 
chorobliwe marzenie, niby jaki kwiat sztuczny, i wodzil po nim okiem 
tak, jak  wi§zien wodzi okiem po smudze slontjcznej, ktöra, raz na 
dzien, krötko, o tej samej minucie, igra na splesnialym murze-, przy- 
wykl do niego, wierzyl... Mial juz nawet pienigdze od Stefana.

Patrzal w ni$. Hanka pocz§la drze6.



Dotarli do kopca z krzyzem, ktöry byl kresem ogrodu. Dalej 
ciqgngly si§ pola; dosychaly w stoncu bielejjjce zboza, drzaly w pro- 
miennym usiniechu pogodnego dnia, wotata dal bt§kitna i swietlista.

Dokota krzyza rosly nilode brzozy. Przedziwnie palily si§ 
w stoncu ich delikatne, swawolne liscie, przedziwnie ämiaty si§ ich 
biate pnie, przedziwnie w lazurze, niby w radosci, kqpaly si§ ich zie- 
lone, k^dzierzawe, wiotkie postaci... „Audrzej Skibowski, ur. 11 pa- 
zdziernika roku... zasnql w Panu... zgasta mlodosc orlowa...“ — 
rzucit si§ Hanee w oczy znany nadpis.

— Moze wröciniy juz do domu — poprosila oicho.
— Nie, pani. Pani nie pöjdzie stqd — stanowezo zaprzeczyt 

Marcin. — Paui zostanie i wyslucha mnie.
Drgnela, nizko pochylila glow§, odwröeila si<2 od niego — ale 

zostata.
On zas przez chwile nie möwit nie.
— Pani cierpi — zaczql zcicha— pani jest nieszcz§sliwa... Wi- 

dz§ to i mam lekarstwo... Clice pani?
Milczata. Wi§c prawit dalej tak samo cicho, mi^kkim glosem:
— Zatuj§ pani, pani ga&iie. Taki dom — ivi§zieuie, wi§zienie 

ducha. Nie wolno tu pani miec ani wtasnych uczuc, ani wtasnyeh 
mysli, ani czynöw. Widz§ to oddawna. Czekatem sposobuej chwili... 
Ozlowiek, wolny czlowiek skowyeze w pani — jeszcze czas, przeminie 
mlodosc i stauie si§ pani lichym, wqttym, stuzalczym cieniem. Je sz 
cze czas — möwit coraz glosniej — poddawad si§ i znosiö — nie wol
no! Rezygnacya — to j§k tchörzöw, szpitalniköw i dewotek... odzy- 
Avam si§ do pani jak  wolny cztowiek do wolnego czlowieka, wyeiq- 
gam braterskq dlon, podaj§ puhar, nalany mlodo^ciij i zyciem... Pani
— pytat znowu, naprözno palajqcemi oczami szukajfjc jej spojrzenia.

Hanka milczata z pochyloii!} gtowq, odwröcona. Gorqce stowa 
jego brzmiaty zimno, obeo, niezrozumiale.

— Sloj§ przed paniq z puharem — wotat coraz donosniej, coraz 
pot^zniej Turowski — w puharze pieni si§ mlodosc i zyi ie. Prosz§ 
wybierac: tu wi^zienie, pokora, nwiqd, tarn, dokad chc§ prowadzic pa- 
niq — bujny rozkwit, wolny lot zycia... .Ia wiem, ze pani uslucha 
mnie. Od dzieciustwa kaleczono dusze pani, trapiijc jij zmyälonq ma- 
rq, wycienczajqc w walce z prawem zycia. Obowiijzek, posluszen- 
stwo, zaparcie si§ siebie stawiano przed pani?, dobrze — a obowiijzek 
Avobec samego siebie, a godnoäd eztowieeza, a prawo zycia!...

Glos jego grzmiat bojowo tak jakby ciskat tym buntowniczym 
stoAvem w ttumy. Byt ogromny, czarne oczy gorzaty, na szarej zwy- 
kle twarzy kwitly rumience. Stanijt tuz koto niej i palit jq plonijcem 
Avejrzeniem.



— Pöjdziemy pani — wzywat — mam wszystko... Ju tro  juz b§- 
dziemy daleko stqd... Bo i ja, jak  w wi§zieniu... Zobaczy paui!... 
Swiat, zycie, walka...

Hance trz^sly si§ splecione na piersi rtjce. Teraz kazdy wyraz 
jego sprawial nieznoäny böl... Gdybyz juz ucicht... Öwiat i zycie... 
nie dla niej!... Z nim?! Gdybyz tak möwii kto inny, nie ten, krzy- 
kliwy, samochwalczy, bezwzgl§dny czlowiek! Gdyby kto inny...

Czula w sercu placz, niby kamien...
— Nie skarzylam si§ nigdy — powiedziala wolno — nie prosi- 

lam pana o pomoc.
Dtugo bylo milczenie. JakiS ptak nucit w liäciach brzozy, po- 

tem frunqt. Hanka widziala jak  cicho chwiata si§ w bt§kicie galqz, 
z ktörej odlecial ptak... Te brzozy by}y jak usmiechy szcz§scia.

— Pokoclialem panifj, — zmienionym gtosem rzekt Marcin — 
Pani wie o tem... I  wydato mi§, ze oto otwiera si§ w wi§zieniu mo
jem okno na szcz§scie... Widziaiem, ze pani jes t  zle w domu, widzia- 
lem, iz poniewierajij, cztowieczq dusz§ pani, chciatem wyzwoli6 pa- 
niq... Myslalem, ze razem...

Urwat. Zgaszonym wzrokiem möwii coä do niej... Calowat jej 
wqtle, dziecitjce prawie dlonie, splecione na piersi, bladij, dziewiczq, 
twarz, popielate, ubogie, o przedziwnym odcieniu wiosy, czolo przecitj- 
te cienkij liniq brwi, spuszczoue powieki, usta wydatne, kaprysnie 
wysuni§te, trocli§ kaprysne, ktöre nigdy, nigdy...

I w nagtym porywie chwycit jq w ramiona, cisnqt do piersi, 
wpit si§ chciwemi wargami w twarz...

Wymknfjta mu si§, odepchn^la go ze wstr^tem — przez ch\vil§ 
stata w miejscu. Na drzqcych ustach byl jakis wyraz... Potem po- 
woli odeszla do domu. Pobi^gl za niq straszny, drwiqcy ämiech Mar- 
cina... Szla coraz pr§dzej. Tlumila t/.y.

— A gdzie Turowski? — zapytal ojoiec, gdy wchodzila na 
ganek.

— Odjechal do domu.
— Spieszy mu si§... Gonjcy czas... Nie wspominal ci, czy zwie- 

zli juz koniczyn^?
— Nie.
— Prawda. To jego nie nie zajmuje... A jednak... Ladnieby si§ 

oni mieli, ci „miejscy inteligienci“, gdybysmy i my wiegniacy ich nie 
zywili... A zatruwajij. nam atmosfertj i zaklöcajq spoköj.

Hanka nie podtrzymala rozmow'y. Ojciec spojrzat na niq raz 
po raz podejrzliwie, wreszcie rzekl:

— Cos dziwnie wyglijdasz... Turowski musial oSwiadczyd si§, 
he? Przeczuwalem to...



— Nie, ojcze — wyszeptala.
— Po co te sekrety I — sarkngl.
— Kiedy zar§czam, pap§, ze nie...
— A przyj^labys go? — spytal po chwili.
— Za nie... Nigdy! — wyrwalo si§ z niej, jak  krzyk.
Milczeli oboje.
— Lubig tego czlowieka, chociaz nikt mnie tak nie drazni jak  

ou — zagadal pau Seweryn — Ma „szusta“ w glowie i to nie jedne- 
go... Ale bylbym o ciebie spokojny.

— Nigdy, ojcze uigdyü — przeczyla blagalnie.
— Wigc cözl Krölewioz nie przyjedzie, bo zycie to nie bajka. 

Masz juz lat 2ä, pora wyjsc za rngz. Na karnawaly wozic nie b<jd ,̂ 
posagu nie dam, bo nie mam — coraz gniewniej napadal p. Seweryn
— pi^kng nie jesteä...

— Alboz nie mog§ zostad w domu — przez Izy prosila Hanka
— alboz przeszkadzam komu!...

— Nie zawadzasz nikomu, ale zadaniem kobiety jes t  wyjsd za 
maz, znlozyc dom, spelniac obowigzki zony i matki, pracowad. .

— To pöjdg, ojcze, gdziekolwiek... myslalam juz o tem... wsze- 
dzie jest  praca.

— Ty i pracal Ciekawym jakij to prac§ panna obmyslila dla sie
bie? Liczenie chmur, cedzenie promieni gvviazd przez sito?! 0  jakit j 
pracy ty möwisz? .Jakg praeg mozesz sobie zakreälic, skoro nawet 
w domu nie umiesz spelniac swoich obowigzköw... Alboz ja nie wi- 
dzg, ze cala praca ugina teraz barki Krystyny, ze ona robi teraz za 
siebie, za ciebie, za mnie...

Hanka szlochala, ale Skibowski rozdrazniony oporem gromil
dalej.

— Nie masz chyba serca, jesli pozwalasz matce dzwigad po nad 
sily... Ona i tak sterana... Zabraknie mnie i jej — kto wöwczas zao- 
piekuje sig temi malemi? Nakarmisz je  poezyjj, filozotig, rozmysla- 
niem, co? Jakze ty je uczysz? Niecbgtnie, niedbale, ot tak, byle zbyd 
i chodzisz z mini} wieczuej mgczennicy... Nie widzg w tobie, serca, 
ot co! Mitoäd nie brzmi slowami i nie sklada si§ z pocalunköw, — mi- 
losc to czyn, to poswigeenie, to cicba, chgtna ofiara... Patrz na mat- 
kg! ta nigdy nie myälala o sobie, a wy mlodzi tylko siebie stawiacie 
na oltarzu... W razen ci potrzeba, rozrywek, nudzisz si§ i stgd twoje 
mgezenstwo! Piszesz wierszyki, bo to ci dogadza, bo to jest  latwiej, 
niz dopomagae matce... A i wiersze! Ciekawym, czy sama je ro- 
zumiesz.

Umilkl, bo juz zalowal swego uniesienia. Zwiesil glow§ i oddy- 
cbal cigzko. Hanka siedziala martwa. Czynil si§ wieezör. Po przez;



zielone tlumy ogrodu prze.<5wiecaly purpury i zloto zachodniej zarni- 
cv; obtoki, rozsiane na drogach niebieskich, zarözowily si§, zatrzy- 
mane w w§dröwce. Wrony krakaly gdzies po za dumem.

— Manko, daj mi pled — cicho poprosil Skibowski. A gdy otu- 
lala mu nogi, polozyl na chwil§ r§k§ na jej wqttych popielatych wlo- 
sach. Przepraszal ja  w ten sposöb. Cörka zdj§la t§ n;k$ i dotkn§la 
j;j, zinmemi wargami. Na wi§cej nie niogia si§ zdobyc. Chciala odejSö, 
ale on jq zatrzymal.

Usiadta poslusznie w dalekim kqcie werandy, nienia, zmartwia- 
ta, chlodna. Milczenie wisialo mi^dzy nimi. Ten okropny dzien 
nie mial konca.

*

* *

I dlugo jeszcze Hanka nie mogla znaleöd samotnosci i ciszy. 
Mieszkala razem z siostrami w jednym duzym o trzech oknach i nie- 
bielonych äcianaeh pokoju, i .siostry wieczoru tego gwarzyly przed 
zas'ni§cieui dluzej niz kiedy. Na czterech prostych, zelaznych 16z- 
kacli, na brzuchatych siennikach, przykryte jednakowemi koldrami 
gaw^dzily z sobq, zaczepialy Hank§, deklamowaly jakieg wiersze, 
nucily, Smialy si§, spieraly si§. Niewiadumo, dlaczego ogarn§la je 
taka wesoloSc...

— Ten pozar przyczynil tatee s tra ty  na milion a moze i wi§cej
— möwila jedua.

— Nieprawda, to za duzo! pöl miliona...
— Sama slyszalam, jak  mama möwila komuä, ze kilkanaScie 

tysi§cy.
— Hanko, ile tatus stracil w tym pozarze?
— Nie wiem — odpowiedziala, nie odwracajqc si§.
Siedziala przy swoim stoliku, kolo otwartego okna, niby nad ja-

ki}3 ksiqzkq, z oczami utkwionemi w poczqtkowem zdaniu X H I-go  
rozdzialu.

„A byla wielka cisza. Tlum bil si§ w piersi, duch czuwal.. * 
czytala po raz setny, nie posuwajqc si§ dalej.

— Turowski przyjechal i stal bezczynny — gadaly siostry.
— Gapil si§...
— Baba,
— Pan Stefan — to wcale co inuego. To m§zczyzna!



Hanko, dlaczego Turowski nie rato \ al?
— Nie wieni... Spijcie, dzieci, juz pözno...
„Duch czuwal i szedt na gwiazdy“—czytala znowu.
— Gdybym byla m^zczyznq, gospodarowalabyni jak  ta tu l . .

A ja  poszlabym na uniwersytet i budowalabym mosty przez
rzeki.

— Juz lepiej tunele.
— Tunele — straszno...
— J a  bym byla hetmanem...
— Kiedy juz niema hetmanöw.
— Prawda...

Ale i my nie jestesmy i nie b§dziemy m§zezyznami.
Smialy si§.
Potem, w pewnej chwili wszystkie cztery ukl§kly naswoich 16z- 

kach, wszystkie z warkoczami na bialych z grubego plötna koszu- 
lach, zapi§t,ych pod szyjq i poziewajqc odniawialy pacierze. Poteni 
poktadly sie i przykryly glowy koldrami. Mialy juz spac, ale przez 
okno otwarte wlecial do swiatla nietoperz i knp.yl pod sufitem ogro- 
ninego pokoju, rzucajqc na biale sciany szybkie, lotne cienie. Iwszczg- 
la si§ wrzawa. Dziewczynki jeszcze gl^biej ukryly glowy z przera- 
zenia, poteni zerwaly sit; z poscieli i j§ty uganiac si§ za nietoperzem, 
klapiqc bosemi nözkami po podlodze, rozesmiaue, rozswawolone... 
Ten wesoly szczebiot mlodoäci dzialal na Hank<j tak jak  blask swia- 
tla  d /ia ta  na cliore i zmgczone oczy. Wreszcie nastala cisza, upra- 
gniona, do ktörej t<jsknila jak  do litoSciwej osoby. Ale nie wiedziata 
teraz co czynic z sobq. Nie mogla czytad. Plomien äwiecy trzepotal 
siy na przeciqgu — draznilo to i n§kalo... Zgasila swiatlo i wychylila 
si§ przez okno. Sluchala i patrzala.

W duszy plakal caly böi zycia.
„Oto jestem — möwilo dalekie, wiekuiste, usiane gwiazdami 

niebo oto jestem, bylem i b§d§... Przeminiesz...“ Niebyc, nieistnied,
o h nie byd — modlila si§ do tych niebios.

.Oto jesteSuiy—cicho, zaledwie cliwiejqc gal^zmi, szemraly lipy 
przetrwalysmy czasöw wiele. Mali} dziewczynki} siadywalaä u na- 

szycli odzieuiköw, smialas si§... Jesieuiq sypalysmy na ciebie zlotym 
deszczem, zlotym szeleszczqcym deszczem... Przebieralaä rqczkami 
w lisciach, Smialas si§... Potem przychodzilas z ksiijzkt} dumad w dnie 
letnie... Nad nami bylo blijkitne szcz§scie uieba... Przetrwalyämy 
burz wiele i czasöw wiele...“

Sluchala ogarni^ta daremnsj nnjk%, w szeleScie liäci byly glosy 
chwil dawnych, slodkich, u3miechni§tych, dziecigcych cliwil, brzmia- 
ly ciche westchnienia tgsknoty ..



Boze — szeptala teraz z goryczq-— po co ja  si§ rodzilam! Dla 
kogo, komu? Bo nie dla siebie samej. Dates mi zycie, a ja  je trzy- 
mam bezradnie niby gatqz obumaiiq... Po nad sity moje, po nad rno- 
znoäc mojq utrapiles mnie, Panie, pomimo ch^ci moicli[dales mi zy
cie, niby gatqz obumartq, i nie wiem, co z niem uczynic...

„Serca nie masz!“ przypomnialy si§ jej raniq.ce slowa ojca, ktö- 
re utkwiiy w uiej niby kosd w przelyku. Surowy i ostry byt sqd oj
ca, ale czy slusznyl? Z jakqs bezbrzeznq goryczq liczyta dlugie, szare 
i smutne lata swojej mlodosci, przebyte w pracy, w znoju obowiqz- 
köw. Miata dobrq wol§. Gdy ojciec zapadt na zdrowiu, pröbowala 
objqc na siebie zarzqd majqtku — i zawiodta si§. Potem usitowata 
wyr§czad matk§ — i takze bez skutku. Wreszcie przystqpila do 1̂ - 
kayi, do bak«larstwa cierpliwie, sumiennie... I oto co ustyszata!

Z jakqs bezbrzeznq goryczq liczyta dlugie, szare i smutne lata 
swojej mtodosci...

Zabita w sobie pragnienia, zgasita marzenia, porwala na strz^- 
py zloty sen zycia, z calych sit starala si$ byc cierpliwq, spokojnq 
postusznq i uzytecznq — i na kazdym kroku, kazdego duia, czalanie- 
dol§ svvojq... W  duszy wrzaty bolesne ptomienie, petuo bylo Ikan, 
wotan i skarg... W gwiat leciaty t§sknot.y... A byta w niej wiara 
i dumna moc, czuta si$ wi§kszq niz codzienue obowiqzki, niz zgryzli- 
we rozkazy ojca, wyzszq nad to zycie, ktörem kazano jej zyö. Dumne 
samotue godziny sp^dzata na szczytach, daleka od zgietku i krzata- 
niny powszedniego duia, wpatrzona w blask przecudny, w przepi§kuy 
ksztalt... Czuta wöwczas t§ dumnq moc swoiq, stygmat pomazania 
na czole i prawa swoje, wszystkie prawa swoje... Wöwczas suiqca 
chodzita gröd zabudowan gospodarczych, pelniqc jakies uiezrozumiate 
obowiqzki, Sniqca stucliata gderliwych wskazöwek ojca... Wieczora- 
mi w tajemnicy pisata... Przedziwne sny braly jq w ob j^ ia ,  tulily 
jq, catowaty jq w usta, ktadty jej sennq gtow§ ua stodkiem wezgto- 
wiu... stucliata ich promiennego szeptania i w strofy zamykala ich 
mow§... Ojciec szydzit...

A jednak czuje, wie o mocy swojej — i domaga si§ praw swo- 
ich... I  wola teraz o zycie... Duch budzi si$ i möwi wielkim krzy- 
kiem. Wi§c pöjdzie stqd!.. Dose juz dlugo wi§dla w ciemnicy, pel- 
zala w procliu codzienuej nudy, poniewierala samq siebie, klamata 
sobie... Spelnia si§ marzenie lat... Pöjdzie s tq d : .

Ogarnqt jq dreszcz zachwytu.
Przez tyle dni tfjsknita w daremnem, maloduszuem oczekiwaniu, 

iz przyjdzie wyzu olenie. Samo nie przyjdziel Oto w jej reku jest 
klucz, ktörym otworzy przybytek. .lak w.^zyscy silni i mozni wezmie



iot o wlasnych silach... Bgdg cierpinnia, moze ngdza — ale i zycie, 
prawdziwe zycie...

Strzelilo ku niej plomienne wezwanie Turowskiego.
.Jeszcze vv uszacli brzmiai zuclnvaly, grzmigcy gtos jego... Od- 

sungla to przypomnienie z odrazg...
Alboz koniecznie z nim? Pöjdzie sama. Swiat jest  szeroki, 

ogromne miasta wnj, wolajg do niej stamtgd takiez stgsknione, spra- 
gnioue, plongce serca...

Szumiaty lipy. Oichy szelest, niby chiodna fala, pfyngl jej przez 
duszg.

Szumig lipy... Porzuci je na zawsze, odejdzie daleko i nigdy 
w ich szemrzijcym cieniu...

A tarnten?.. A tarnten?... — zawolato w niej serce.
Wychylila sig jeszcze glgbiej przez okno, dotkngfa hzowego 

krzaku, wilgotuego od rosy, i wiodia po nim dlugo rgk$, ruchem pie- 
szczoty, ruchem miloöci...

— Niech pani czj ta „Nasladowanie“ w chwilach najcigzszych, 
a v  chwilach upadku — powiedzial do niej niegdyä.

Zapalita swiecg i, rozwarlszy mal!}, wytarti} od codziennego 
uzytku ksigzkg, ua chybi trafi czytala:

„Opusö siebie, a znajdziesz mnie... Nie miej nie swego ani ua- 
wet woli swojej... Inaczej jakzebys mögt byc moim a ja  twoim, jesli- 
bys nie wyzul sig zupelnie ze wszelkiej wlasnej woli wewngtrz i ze- 
wugtrz...“

Krötkie, proste zdania przemöwily do niej. Nie zawsze rozu- 
miala ich znaczenie, sluchala tylko, jak  möwity do niej glosem zna- 
nym, drogim... I  zdawalo sig jej, iz stoi kolo niej i szepee jej surowe 
pociechy, ze nm jasnieje dobrocii} oblicze, ze splata sig migdzy nim 
oddalonym i nij} wgzel tajemnego, wieczuego braterstwa.

Wiedziala juz, ze zostanie... Potem w nocy wbit sig w jej ser
ce grot bolesnej mySIi: oto staba jestem — powtarzala sobie — oto 
nie we mnie niema i wszystko jest zhulzeniem... Gdyby byla 
moc istotna, uczynitabym jak wszyscy i poszlabym, siggnglabym 
po zycie... Zadeu z nich (stawaty w pamigei dzieje drogich twör- 
cöw) nie dzwigat poslusznie laucucha powszeduich obowigzköw... 
Zrywal i szedt... Turowski slusznie inöwil o silnych... Zostajg i bg- 
dg trwad... 1 nigdy nie...

Piakala.



IX .

Po nagten) znikni§ciu dwu uiespodziewanych goäci Pawel przez 
c)nvil§ patrzat w ztowrogq, drzqca jasnosc na horyzoncie, poczem co- 
l'n.jl si§ do swego pokoju. B y l ju zc iem n y  wieczör i nalezalo zawo- 
lac na lokaja, azeby ten wniösl lamp§, ale Pawet ociqgat si§. Czul 
gdzies w okolicy serca, moze na „podniebieniu“ serca gryzqcy nie- 
sinak od rozmowy ze Stefanem i, nawykty do sumiennego a badaw- 
czego obcowania z samym sobij (nazywal to obcowanie „rachunkiem 
mysSli“) wziqt pod scisly rozbiör swöj niedawny postepek. Czy do- 
lirze uczynit odmawiajijc? z jakicli zrödel wyptyntjlo postanowienie 
odmowy, z osobistej niech§ci albo tez z zasad? Jesli to drugie bylo, 
juko przyczyua i powöl, w takim razie byl w zupelnym porzqdku 
z sobq... Ale Turowski urazil go do zywego w Musinowcacb, wi§c 
moze skorzystal z latwej sposobnosci wywarcia zemsty? A czlowie- 
kowi choremu wypadalo dopomödz... Tylko, ze szkodliwe pogl^dy... 
i moze szkodliwy uzytek... — Pocieszal siebie. Ale wcisjz trapil go 
niesmak i mocny fundament zasad uginal si§. Przechadzal si§ po 
mrocznych pokojach. Przez okna widac bylo dalekq lun§; swiecila 
nad lasem i na jej tle rysowala si§ wyraznie lamana, gpiczasta linia 
wierzcholköw.

Po uSpionem podwörzu biegl w wesolych podskokacb tak t  ja- 
kiegog tanca, wygrywanego na skrzypcach, gdzies na folwarku.

Skrzypce byly liehe, «le grajek ochoczy i dzwi§ki plyn§ly ciqgle 
te same, bez koüca, wily si§ po nocy, slizgaly si§, trqcaly swawolnie
o ponuri} ruine bylego palacu, laskotaly cisz§ i ciemnosc, radowaty 
si§, mizdzjrly si^ do kogoä niewidzialnego, zalecaly si§...

\V Pawle pasmo powaznych rozmyälah pryslo raz i drugi, usiadl 
w salonie, zwiesil glowtj... W pami^ei wylanialy si§ jakies chwile 
dalekie, cicho na palcach zblizala si§ postac pos§pna. Wial od niej 
smutek. Pawet znal jij... To bylo zycie jego. Stalo pos§pne, szty- 
wne i chlodne, otulone w powszedniq, oponcz§, bez ozdöb, bez sztan- 
daru, bez opaski, z urzedowym tytulem na czole...

Pawet zmarszczyl si§, ale z ulegloäcisj nastawil uszu na to, co 
opowiadala ta postac.

— Skrzywdzili mnie — möwilo zycie — pocz^tek möj byl w po- 
koju duzym i posepnym, z oknami od zacliodu, gdzie stonce ukazywa- 
lo si§ tylko w ostatniej godzinie dnia-, stal tarn stöt z ksiqzkami, ulö-



zonemi systematyczuie, z kalamarzem, z zeszytami-, brzyilkie, nndne 
ksiqzki! kazda byla niby ogniwo kajdau... mi^dzy strouicami tych 
ksiqzek lezq wszystkie dnie moje öwczesne, jak  zawi^dle, zasuszoue, 
zakurzone, bezuzyteczne kwiaty... wszystkie mozna je tarn odnalesd... 
Oto co uczynili ze mnie... A moglem byc jak  radosc, jak  chmura, 
k t6 ra o poludniu zlucistym usmiechem Smieje si§ do slonca... Skrzyw- 
dzili muie!.. Pami^tasz, do wieczora byly lekcye z nauczycielami, 
potem uczyles si§ sam, chodzqc po pokoju z ksiqzkq przed wzrokiem, 
powoli, z r§ka zalozouäj, za plecy (zostalo ci to przyzwyczajenie), po
woli, jak  starzec... W ogrodzie, po drzewach szemral wiosenny wiatr, 
szumialy wioseune wody, tajaly sniegi, na mokrych, rudych irau ni- 
kach budzity si^ bltjkitne kwiaty i wqtle, zielone listki... pami^tasz?

Ojciec przegrywat w karty i robil pieniqdze, gryzl si§-, smiechu 
i piesni nie bylo w calym domu. Baleä si§ ojca... pami§tasz jego po- 
chmurnij, czarnq twarz? Ojciec umarl, we trzy lata potem matka... 
Zabraklo cieplej, pieszczotliwej, slodkiej r$ki... Skrzywdzili mnie.

Potem bylem w wielkiem mieScie. Wez, odszukaj tarnten stos 
ksiqzek, pokreälonycli, podkreslouych, poznaczonych krzyzykami; na 
podobienstwo martwych piör, wyrwanych zyuemu ptakowi, lezq tarn 
mi§dzy kartkami dni moje... swietne cenzury!... Drogim kosztem, 
drogim kosztem..

Chodziles do szkoly, wracateä ze szkoly, chodziles na spacer, na 
t§ samq ulic§, uczyteä sj§, snujqc po pokoju z reka zalozonq za plecy, 
powoli jak  starzec, pisales... gdybyz choc czyje drogie serce kladlo 
cieple blaski na pustk<j tej celi!

Pami^tasz, po salouie krqzyly mlode pary. Tancerze w mundu- 
rach ze srebrnemi guzikami, tancerki z warkoczami. Szlochala z we- 
sela muzyka, w zdyszanych piersiach gwarzyly serca, smialy si^do 
siebie oczy... Stales we drzwiach samotny, samotny od poczqtku do 
konca... Za tobq szeptalo dwoje... Pami§ta<z?

Potem bylem w innen) miescie. Stau i patrz: Oto wqzkie zakra- 
towane okuo ciemnicy, oto za niem bezmiar gwiazdzistego nieba. Co 
widzisz przez to okno?

Uczyles si$. Wyklady, profesorowie — starzy ludzie w oknla- 
rach, biblioteki. W ogromnej sali biblioteki, przy matym, zöttym sto- 
liku szperaleä co wieczör w ksi^gach. Naprzeciwko, takze przy zöl- 
tym stoliku, czytala mloda panienka. 1 podnosila oczy, patrzala w cie- 
biejte dziwne, fijolkowe, cieple oczy patrzaly... Szperales w ksh-gach...

Pami^tasz bulwar nad rzekq w wiosenne wieczory? Na drze
wach röj mlodych liSci, gwizd statköw, blado-uiebieski usmiech bla* 
dego nieba, plusk nurtu... W^drowaly pary... Wracajqc z liiblio-



teki powtarzales w zmgczonym mözgu treSc dwu ostatnich rozdzia- 
löw... Pamigtasz?

Skrzywdzileä mnie.
Pawel prßbowal bronic sig. Nie dotykajgc czasöw miuionych, 

möwil sobie o przyszlosci. Oto w Naborowie bgdzie nowe zycie. 
J e s t  ziemianinem, rozpoczgl dzialalnoSc, w szufladzie odczyt czeka 
na tg chwilg, gdy stanie migdzy ludzmi z nowem slowem, jako twörca 
byc moze nowej epoki. Ile jest wsi rozsypanych po tym kraju, tvle 
jes t  punktöw, w ktöre uderzy jego czyn... Bo ngdza ty<h wsi jest  
cigzka, a uiedola i ciemnota wsi to niedola i ciemnota kraju. Pod 
jego przewodem, dokola niego zrzeszij, sig ziemianie w nowem usilo- 
waniu... Ze te/. nikt dotychczas, uawet Lew Mierzejewski, nie r  zueil 
tego hasla? On to uczyni...

I  od tycli mysli rozwidnilo sig przed nim.
Ustal gorzki szept. W swiecijeym stroju, ze sztandarem, z blysz- 

czgcym godlem na opasce stalo zycie...
Jezeli byla pustka i samotno&5, to wszakze tak zyi$ ltidzie idei. 

Kazdy kto sluzy görnemu powolaniu — dumal — w zaparciu sig i za. 
niedbauiu powszednich uciech idzie przez swiat. Na granitowym 
podlozu zasad nie kwitng röze. I Lew Mierzejewski...

Chcialby juz raz spotka6 tego czlowieka, do ktörego w duchu 
poröwnywal siebie. Duzo mu o nim przy kolacyi opowiadal Stefan. 
Milionowy asceta, spartanin, samotny starzec, niezmordowanie czyn- 
ny, najpierwsze stanowisko, najpierwsze imig na Litwie... A teraz, 
jak  möwil Stefan, zachwiany, przemieniony pod dziwnym, niespodzia- 
nym wplywem hrabiego Tobiasza, mlodego jeszcze odludka i dziwa- 
ka, na ktörego on, Pawel, w gimnazyum spoglgdal z göry... Jakiz  ta- 
jemniczy wplyw i tajemnicza metamorfoza! Co oni mogg mie6 wspöl- 
nego? Lew Mierzejewski, taki Lew Mierzejewski, glosny spoleczny 
czlowiek i mlody, melancholijny hrabia Tobiasz? Wycofac sig z dzia- 
JalnoSci, zaprzeczac sobie samemul

On, Pawel bgdzie szedl do konca wlasng drogij... AVigc tembar- 
dziej w porg wypadl tu jego przyjazd.

Na podwörzu swawolily dzwigki skrzypiec, ale Pawel ich juz 
nie slyszal. Pochlonigty byl projektami na przyszlosc i nadziejann 
na przyszlosc. Do pözna pierwej Iw ciemnogci, potem przy lampie, 
rozmySlal, przeglgdal odczyt, pisal, rysowal... Nastgpnego rana 
wybral sig do Kamienieckich przez Nowiny stryja Michala.



* >

* *

I nie mögt przyjechac do Nowin bardziej w por§. TrafU bowiem 
na jeden z t. zw. „pokutniczych“ dni, w ktörych p. Michat cieszyt sitj 
s/,czerze kazdemu goäciowi, jako nios$cemu ulg§ i wytchnienie, a czq- 
sto i kres w ci^zkiej rozterce duchowej. Te dnie „pokutnicze“ przy- 
chodzity kazdego miesiijca, czasami kazdego tygodnia, jak  migrena 
nlbo jak  chmura („miatem wczoraj cliumr^“ pisat w dzienniku pan 
Michat, gdy iuijaty). Brzydto mu wövvczas zycie, ogarniala go nie- 
zwalczona apatya, brzydi sobie samemu az do wstr§tu. Bezczynny 
w zwyktem znaczeniu tego wyrazu t. j. niezaj§ty ani gospodarstwem, 
ani groszoröbstwem ani wogöle zadnq ze spraw, ktöifj ludzie chrzczq 
mianem pracy, w dnie takie stawat si§ poprostu chodzqcym maneki- 
nem. Ksiqzki wysuwaty mu si§ z palcöw, piöro uieumialo nakreälic. 
ani jeduegu wyrazu w pami§tniku czyli w „sm^tnicy“, ktöry prowa- 
dzit z zamitowaniem, przelewajqc wen najgt^bsze niepokoje ducha, 
oczy patrzaty oboj§tnie i sennie w przyrod§, ktörq przeciez kochal. 
Poziewat, watgsat sig z kqta w kat, unikaj^c ludzi a najbardziej pani 
Tekli (nazywal jq w my^li w takicli chwilacb z rosyjska „Fioklq-j, 
nie zachodzit do swojej t. zw. „kaplicy bole^ci i ducha“, gdzie ze 
^cian |>atrzaty na niego najdrozsze, umitowane oblicza wielkich „sm§- 
tn iköw “ swiata, gdzie sp§dzat zwykle wiele godzin z jakiems dzietem 
w r§ku, w zamysSleniach i rozpami^tywaniu, zastaniat jakqs gazelq 
pewnjj fotografi$ na biurku w zalobnych ramach, na ktörej dumala 
slodka i cicha dziewicza twarz... K ladi si§ w trawach ogrodu, ktö
rych uie pozwalal kosic, pod drzewami, twarz$ ku ziemi i lezat bez 
ruchu — z jednern pragnieniem w duszy, zeby ziemia rozwarta pod 
nim swoje wilgotne, mroczne tono i zeby juz poszedl na dno wiekui- 
stej ciszy.

Potem przychodzil j^k, (przvpominalo mu sie Stowackiego: „do- 
brze mi jest z j§kiem ptaka w piersi“) ktörym bez litosci nad nim wo- 
talo cale jego jestestwo i wit si§ w gorzkim jak  piotun zalu, we wspo- 
mnieuiu, w t§sknocie...

Rzecz dziwna, mijaly lata, zmarszczki staroSci gromadzity sie 
dokola czystych, s|iokojnych oczu jego, a cierpiat jak n ie g d y s  w trzech 
stolicach swiata, jak zwlaszcza tarn, gdzie pogrzebal swietlany sen 
serca, i jeszcze uciskata go „bolesd swiata“. Nie byt filistrem—i na- 
petniato go to duniq.



„ Wiecznym jestem studentem, jestem zgrzybialym podlötkiem 
i cierpi<j jak  student — mawial o sobie zartobliwie — i na trumnie 
mojej polözcie mi palm§“. W dniach „pokutniczych“, gdy „chmura“ 
nasuwala si§ na dusz§, wzdychal jednak do spokoju. Ale 6w j§k byl 
bez litosci.

„Zszedles z dwu jedynych drög doli ludzkiej — wolai — nie 
ujgleS, nie dauern ei bylo ujgc w dlonie szcz§scia, nie potrafileS zyd 
podlug idealöw ducha — i dlatego taki niarny, taki podly, taki jalo- 
wy i blotny jes t  twöj kouiec. Poco z ulegloscig tchörzowskg wle- 
czesz si§ az do kresu? Czekasz jeszcze na co? Osiggniesz co?
I inrzyj!.. Pan Michal nie umial spelnic tego rozkazu i jeszcze bar- 
dziej zlorzCczyl sobie. Ale wieczör, nocne wytchnienie, czasami ja- 
kies nowe wrazenie. rozganialy ;chmur§“ — i wracal do zycia möw- 
ny, ruchliwy, czyuny po swojemu, jasny, ulegly losowi, wracai do pa- 
m itjtn ika— sm§tnicy, do rozmöw z Bogiem, do swojej kaplicy, do 
przyrody, do tanitej twarzy zaswiatowo zamyslonej na biurku, wra- 

al z dobrodusznym u^miecbem do swojej Tekli, ktörg, nazywal juz 
nie Fiokl$ ale Teklunig... I  dalej plyn§lo zycie, jak  rzeka, szybkie 
i znikome, plyn^lo tydzien, miesigc, znowu rozlewalo si§ w m§tnij, sa- 
lzawk§, zatrzyniane szluzami analizy, i znowu plyn^lo...

Wiasnie jednego z takich „pokutniczych“ dni, gdy pan Micliai 
nie mögl sobie znalesc miejsca i snul ze swojg „chmurg“ po pokojäch, 
w samg „por§“ przyjechal Pawel.

Zlazl z bryczki, zmieszany. bojfjc si^ pierwszego zetkni^cia 
z  owg „damt}.“, niepewny czy dobrze post§puje, zaszczycajgc swoj$ 
bytnoäcif) dom, splamiony „karygodng liaison“ (tak nazywala to ku- 
zynka Kamieniecka), niepewny jak zachowa si§ stryj, gdy on szty- 
\Miem obejgciem z „damg“ zaznaczy swoje surowe zasady.

Möwil cos o zlej drodze, o krötkosci czasu, ktöry moze sp§dzic 
w Nowinach, o dlugotrwalej suszy, rozglgdal si§ przytem niespokoj- 
nie i ciekawie, czekal, pragngc jaknajrychlej da£ dowöd odwagi 
zasad.

Ale pani Tekla w epokach, w ktörych stawala si<j „Fioklg“, 
timiala ukry 6 si§ na dlugo, zagrzebac si? w jakiejS budowli przy dozo- 
rowaniu roböt gospodarskich — i nie ukazywala si§ przez zadne 
z czworga drzwi salonu. Znac tylko bylo i w tym pokoju, pelnym sta- 
roswieckich najkosztowniejszych sprz^töw, i w domu — tak rozumo- 
wal Pawel, badajijc otoczenie — jej umiej^tng, zapewne pracowitsj 
i przyjaznq, rtjk^. Nigdzie kurzu ani pajeczyn, nigdzie zapachöw, 
ktörych on dotychczas nie mögl pozbyc si§ w Naborowie, nigdzie za- 
nii'dbania i chlodu (w znaczeniu moralnem) nieuniknionych w do- 
mach starokawalerskich.



Pan Michal lubo szczerze rad z goäcia, ale nie calkowicie jesz- 
cze uleczony z „chmury“, nie wpadat jakos w ton serdecznego rozira- 
dania i obaj cedzili przez z§by bezbarwue uwagi o cennych gratachr 
ktörym przyglqdali si§ chodzqc po kilku pokojach (aui do gabinetu, 
ani tembardziej do swojej „kaplicy“ nie zaprowadzil bratanka), 
a z ktörych niejeden przypominal Pawlowi dawne lata dzieciune. 
Zwlaszcza ten parawan w czeczotkowych ramach, z zielonej tek tu ryf 
naklejonej przeröznemi rycinami, ktöre niegdys, niegdys wydaualy 
si§ cudnemi a teraz, teraz... takze majq swojq wartosc, swojq Cent;... 
sq wyborne glowy i sceuy jakby ze sztychöw, tak, moze istotuie ze 
sztychöw...

Möj Bozel Stal (ten parawan) dawniej (jak to juz dawno!) w j e 
go pokoju przy lözku i oczy dziecka zauim przyszly ksiqzki, suche 
ksiqzki, stopnie, pocliwaly za stopnie, rywalizacya, ambicya, milo^c 
wlasna, patrzaly, milowaly, cieszyly si<j, czytaly z niego, snuly jakie& 
dlugie, dlugie opowiegci... Jakze to juz dawno! Matka, szcz§Scie 
i to wszystko... — kolatalo si§ w sercu, zalanym falq niezuanq, nie- 
zwyklq, nieämialq...

— Zabralem warn ten parawan — odezwal si§ stryj z Borka. 
My^latem, ze juz nikomu si§ nie przyda a ladny jest... Moze ci go 
oddad?

— Chdalbym, stryju, dzi§kuj§ — sucho odparl Pawel i znowu 
patrzal.

— Jakze  tarn w Borku? — zapytal po chw li.
— VV Borku?... Ruina, kompletna ruina. Dom jeRzcze istnieje, 

ale pokoje w okropnym stanie. Moze ekonom b^dzie wi§cej dbal niz 
dzierzawca... Szkoda, zeä nie zamieszkal w Borku — dla wspo- 
mnien.

Pawel zamyälil si§. Znowu chodzili, möwiqe o stylach (p. Mi
chal byl zuawcq) obojgtnie i ze znudzeniem dotykajqc bronzöw 
i luster. Stare zegary na konsolkach i szafach cykaly nudne, dlugie 
minuty.

— Jesteä glodny, Pawelku? — odezwal si§ pan Michal, ozywia- 
jqc si§ nagle.

— Nie.
— No, to chodzmy gdzie na slonce. Do obiadu jeszcze daleko... 

Tu wszystkie te graty, jak  pajqki, rozsnuly w pokoju jakqs melan- 
cholijnq paj§czyn§. Tdzmy na Iqki, pokazij ci cudne Iqki... L e t’s gol . 
dear fellow!..

Ciqgnql go, biorac za r§k§.



M in§li podwörze, gdzie dwa psy zgrzytaty wsciekle na tancu- 
chach, cuchtiijee btoto, Wymi§sione racicami bydla gröd obör, groblij 
i szli juz dalej szczerem polem w stoncu.

Sun<jly tq, drogq. fury, naladowane nawozem, ktöry rzucal w go- 
rqce powietrz« stföj j§drny zapach, zaprz^zone w liehe konie. Nad 
szkapami wywijali biez;yskami chlopcy bosi, albo dziewez§ta, takze 
böse, ze spödnicami, podkasanemi wysoko nad t^sriemi, ubabranemi 
w gnoju, tydkami, i poganiali krzykliwie. Nieustaj^cy krzyk i wrza- 
w» brzmiaty na goäcincu.

Pan Michat zboczyt.
— Nie lubi§ prözuowac wszem wobec, a nie lubie takr.e tej robo- 

ty  — tlömaczyl bratankowi—i dwie rzeczy gniewajij mnie na wszech- 
sSwiecie: ze przecudne roäliny potrzebujq tak  niechlujnego positku i ze 
•czlowiek przychodzi na Swiat... nie pod krzakiem rözy...

Pawet uänriechni}} si§ i kroczyli dalej zwawo po czarnym, za- 
«hwaszezonym a wydeptanym przez stado ugorze, poteni zanurzylisi§ 
w wonnym cieniu iglastego zagajnika. Mtode sosenki spieraly si§ tu
o przestrzen z« Swierkiem i uczynit si§ ttok g^sty i prawie nie do 
przebycia. Cisza, t§gi zapach leäny, aksamity mchöw zdobily swoim 
■czarem to dzikie ustronie. Ze zlotych mchöw, Scielqcych si§ u od- 
ziemköw sosen i z zielonych. ukorzeni Swierkowych, podnosita si§ wil- 
goc, powleczona ple£ni§, w ktörq, niby gor^ce krople ukropu, kapalo 
tchnienie zywicy, tajqcej tarn, u göry, na rözowych p§dach wioseu- 
uych. Dzi§ciol stukat, bijqc moenym dziobem w sucliy s§k, czasami, 
znudzony robotq, rzucat swöj Spiewny odzew... Odpowiedziat mu dru- 
gi... Czasami oblok znikomy zasnuwat stonce i wöwezas stawato si<j 
tu po prostu ponuro — przemijal i bt§kit ja^niat znowu gt§boki i go- 
rqcy, a ztote smugi wtjdrowaty po mchach, brzgczaly dokola pui, jak 
struny  promienne, piescity jakqÄ smutnq k§p§ trawy, rosnqcq tu 
z przypadku w suchotniczem wyniszczeniu. Posuwali si§ Sciezkq wq- 
zkfj., pieszjj, depczqc z trzaskiem uschte gal^zie, przedzierajqc si<j 
przez gijszcze, baczqc, zeby trqcona gal§2  nie uderzyta bolesnie 
towarzysza po twarzy. Chwilami stawali unnjezeni, a wöwezas ponad 
glowami ich wialo eiche, stodkie szemranie, ktöre zawsze jes t  w lesie, 
nawet w czas, najbardziej bezwietrzny. Wreszcie poprzez pnie poczqt 
przeswiecaö obszar sioneczny, drzewa rzednialy, tu i owdzie, jak  zwy- 
kle na skraju lasu, ukazaly si$, cieszqc si§ ich niespodzianem, prze- 
•cudnie u£miechui§tem zjawiskiem, albo sniukla brzoza, albo trwozna 
osina, albo d§bczak zdrowy i t§gi, o ciemno-zielonem, moenem listo- 
wiu — az zawolala do nich peinig szcz§Scia peinig blasku, gtadka i rö- 
wna lqka.



Przez sam srodek jej swietlistego rozlogu, kurytarzeni olszo- 
wym, wila si§ rzeczka; w znacznych odstgpach dosychaty wywröcon* 
kopce siana, kladqc na jasne tlo trawy m§tne plamy, rzeklbys jakie- 
goS wzbalwanionego rozlewu, napelniajqc powietrze woniq niewyslo- 
wionq, woniq siana. Nie wybierajqc wybrednie miejsca, usiedli gdzic-v 
najblizej w zaciszu i w cieniu, nad wodq.

— W arto bylo iäc az tutaj! — rzekl pan Michal i rozciqgnql si*j 
na vvznak.

— W arto  — znuzonym glosem potwierdzil Pawel.
I dosyd dlugo odpoczywali, nie rnöwiqc nie.
Pachlo wi§dnqce siano i zdawalo si§, ze to pachnie zar slonca 

szeptaly zaledwie widocznem drzeuiem liScie wierzby i olchy, ciemne 
i brzydkie, toezone robaetwem ligeie olchowe, ISuiqce, dlugie liSrie 
wierzby, gwarzyla gwarem niestrudzonym, gwarem plynnym rzeka. 
Pawel wodzil okiem to po grubym, krzywym, dziuplastym, szarvm. 
pociqgniqtym delikatnym, zlotawyni meszkiem puiu wierzbiny, to po 
szybkim, zwierciadlanym nurcie, po ktörym chyzo älizgaly si§ wodiu 
pajqki, ogarnigty nieäwiadomym a zwyklym w dnie letnie i nad ucie- 
kajqcq rzekq uczuciem, ze nie odejdzie stqd nigdy, ze niechby tak go- 
dzina po godzinie, rok po roku uplyn§lo mu tutaj razem z uciekajqeq 
wodq zycie...

— Bo/.el jak  pachnie siano... i ten szmer nurtu!.. Cznjesz i szly- 
szysz, Pawelku? — cicho odezwal si§ pan Michal.

— Dobrze jest — krötko odpart Pawel.
— Dobrze, dobrze .. — powtörzyl stryj — i zle, sam nie wieiu 

dla czego, ale i zle ..
I budzily si§. w nim, zbudzone woniq siana, wspomnienia dn- 

wnych, zaswiatowych prawie lat, ktöre tak przeszly, tak przeszfy... 
Wspomnienia mlodoSci, wspomnienia wspomnien, wspon'iiienia marzi u
i same marzenia, wspomnienia t§sknot i same t§sknoty... Ohodzil ui«- 
gdy3 po tqkach, po takich samych wonnych, upalnych Iqkach, mlody 
zakochauy w sobie, rozkochany w zyciu, ktöre bylo jak Iqka — i co? 
co teraz?

Wszystko min§lo, ou sam jes t  jak  suche drzewo na moczarach. 
a Iqki juz niema, Iqki zycia...

Zostala tylko won, Boze, ta won niewyslowional..
— Czlowiek jest szcz§Sliwy jedyuie wöwczas, gdy jes t  zakoclia- 

ny w sobie, gdy moze by<5 zakochanym w sobie — przemöwil.
— Stryju! — zaprzeczyl Pawel.
— Tak.
Obu, nawet i Pawlowi, nie chcialo si§ rozumowae.



A gwar wody i won siana Igczyly si§ w jeden czar i plyn§ly 
]». Michalowi wcigz w duszy, w samem sercu duszy melodyg przedzi- 
wn$, slodkg i bolesng, melodyg bez tresci, melodyg, ktöra byla jak  
widmo, jak  mara, jak  cieü jakiejs melodyi, przebrzmialej oddawna, 
oddawna... Gdzie 011 jej sluchal? kiedy? czy sluchal? Moze to byly 
sny, to wszystko, tarn, na Igce zycia? Och, nie sen!.. I  wraca ten wiel- 
ki, ten jedyny sen zycia, ten pogrzebany sen... Brala go coraz wi^ksza 
ochota möwienia.

— Wspominasz? — zapytal nagle Pawla (nie patrzal mu dzi£ 
zupelnie w oczy) —• lubisz wspominai'? Spoglgdasz w przeszloäö? Za- 
lujesz? Odzywa sitj w tobie niezmierny zal za tem, co bylo, i jeszcze 
wifjkszy za tem, czego nie bylo, co moglo byd?

— Nie wiem, stryju.
— Prawda, mlody jesteS... prawdal — zamyglil si§. — Spokojne 

jego oczy ton§ly spojrzeniem we wlasnej duszy. — Nie zazdroszcz§ 
ci — möwil po chwili powoli i jakby do siebie — mySlisz moze, iz ci 
zazdroszcz^. Ale tak nie jest. Nie potrafilbym zaczgc od nowa... Nie 
udzwigmjlbym! Tylko tego zal, co bylo, tego, ze nie bylo, ze nie nie 
bylo... — zamyslit si§.

— Wolalbym nie przychodzic tu z tob% — dodal cicho — bo 
mnie rozbiera. A w takich chwilach möwi§ za wiele, otwieram serce, 
tak, doslownie otwieram serce. Jesli  elicesz, nachyl si§ i patrz...

I  podniösl na bratauka swoje spokojne, czyste, dziwne oczy, 
w ktörych äwiecila dusza.

— Stryj nie nalezy do ludzi szcz^sliwych — rzekl Pawel, strzg- 
sngwszy z siebie oci^zaloäc, troclnj zaciekawiony.

— Mylisz si§ — powoli zaprzeczyl pan Michal, gonige wzrokiem 
za mkngcym nurtem — mylisz si§L Warn si§ wydaje, ze jak  kto nie 
jes t  prezesem, nie ma zony, cörek na wydaniu i synöw inzynieröw, ze 
juz nie moze by6 szczgSliwym... Jezeli i ty tak  mierzysz szcz§Scie?.. 
Tak, nie mam aui zony, ani cörek, ani stanowiska. Kazdy czlowiek, 
zapytany od siebie samego, czem jest, znajdzie odpowiedz—ja nie. Bo
i czemze ja  jestem? Niczem.

— Otöz tu wlaänie zaczyna si§ nieszcz^cie — mgdrze wstawil 
Pawel.

Pan Michal nie odpowiedzial. Zerwal kilka liSci, cisngl je na 
wod§, äcigal ich bieg — dumat. Potem möwil dalej, weigz jakby do 
siebie.

— Szcz§3cie jes t  jedno, tak, jak serce jest jedno, i szcz§äcie jest, 
jak  wzrok. Czlowiek Slepy nie widzi i w najjaSniejszy dzien. Wszy- 
scy dokola niego widzfj — on nie. A tarn, gdzie dla Slepych jes t  mrok, 
oczy zdrowe patrzg w jasnoäd... Prawda? Wasze zag stanowiska,



urzgdy, prace — to wszystko zewntjtr/.ne, tak, zewn§trzne. Jedna 
chwila szcz^scia wystarcza uieraz na cale zycie... Nieszcz§scie przy- 
chodzi i trawi, ale i ogrom niedoli, to ogrom szczt^cia... Im wigksza 
rzeka, tem wi§ksze sq te göry, z ktörych ona ptynie, w ktörych bie- 
rze poczqtek. Lepiej miec i t§sknic, niz nigdy nie zaznac...

— Zawsze trzeba dqzyc naprzöd — odezwal si§ Pawet.
— Mnie byto danem potrzymac w dtoniach — cicho opowiadat 

stryj, nie doslyszawszy nawet uwagi bratanka — na jednij. chwilg, 
tak, jak, zdaje mi si§, swiijtemu Antoniemu, Boze Dzieci§; bluzni§, 
ale to poröwnanie cisnie mi si§ na usta, takie szcz§s'cie, iz juz nicze- 
go temi r§kami dotknqc nie mogteui, nigdy i niczego, i ta chwila wy- 
atarczyta mi na caly zywot, na wszystkie lata, na wieeznosc... A wy- 
byscie chcieli...

Zakryt twarz w dtoniach i möwii znowa cicho, bez intonacyi, 
wpatrzony w przestrzen.

— Kochatem. Nie pytaj mnie nigdy, kto ona byta, kiedy to byto
i gdzie... Nie wiem, nie pami§tam, «am nie myslg o tem nigdy... Sam 
z sobq. nigdy o tem nie möwi§... Po co?.. Bylo i byt mozna möwic o tem, 
co znika, o sukni, ktöra si§ znasza, o drzewie, ktöre spröchnialo, moze
o gwiazdach, ktöre zgastv, jezeli sq takie... J a  wiem, ze tamto jest, 
ze tamto trwa i trwac b§dzie nigdy nieprzerwaue, wiekuiscie zywe... 
Wiem tak samo, jak  wiem, ze ja  istniej§, ze zawsze istniec b^d<j 
w niesmiertelnosci Boga.

Urwat i znowu zasiouil sobie oczy dloni$.
— Poznalem jq, — zaczqt po chwili — jak zwykle i wsz§dzie na 

swiecie, moze na jakims balu, moze w ogrodzie, nie wiem, nie pamifj- 
tam... widywatem rzadko i krötko... — urwat — Ale po co to? Po co 
ja  to wspominam!.. Widywatem rzadko i krötko, ale dosyc, zeby pro- 
mien jej ducha padt na mnie, zebym si§ ukorzyt przed niq, zebym 
uklqkl i czcit... Milowatem jq... nie kochaiem nigdy ani przez chwi- 
1§... mitowatem... — gtos mu sie Jamal i drzat — szedtem za nijj., by- 
tem przy niej jak  eien i wiem, ze nigdy juz i nigdzie, chyba tarn 
znowu, nie powtörzy sig szcztjäcie tych chwil... Ona moze nie wie- 
dziata nawet... tak. nie wiedziala, bo nie po ludzku, nie po ludzku... 
Ile bylo tych chwili — I  poczql rwac, niewiadomo dlatzego, trztjsq- 
cemi si§ palcami ziota i cisn<}t je  sobie do warg.

— J a k  biaty sen w biatym, zaczarowanym lesie, jakby marzeniö 
szcz§gcia, ktöre marzy, na tqce stonecznej, jak  gdyby na gwiazdach... 
To si*j skoiiczyto wedtug waszego ludzkiego rozumienia ..

— W  wagonie z zielonemi kanapami widziatem jq po raz osta- 
tni... Pociqg odehodzit z wielkiego dworea najpierwszej stolicy, gwi- 
zdaty lokomoty wy, staty «i$ dymy, skry... Byl swit, rözowa zorza,



ja k  brama nadziei i jasnosci, plon§la nad miastem, pomifjdzy chmura- 
mi, na toni blado-zielonej, Ikala gwiazda... I nie widzialem jej wi§- 
cej. Nie pytaj mnie dlaczego, jakie spadio nieszcz^cie, bo nie wiem, 
bo nie chc§ pami§tac, bo nigdy sam z sobfj, o tem nie möwi§... Po co?
O takie rzeczy pytajg tylko ci, ktörym doczesne oczy przyttacza 
piasek ziemi...

— Nie pytam, nie möwi§, nie mySl§, nie pamitjtam — powtarzat 
gwaltowuym szeptem -  nie wiem! tylko nie pojmuj§, tylko pojgc nie 
mog§, czemu Bög nie chciat, zeby Swiecila przez zycie?..

I jakby zabraklo mu tchu, przestat möwid. I  z jednq, rt;kg na 
oezach, drugg cisngt do ust pachugce ziola... Po chwili dodat 
jeszcze.

— A wiem, ze takie duchy schodzg na dolin§ zycia po to, zeby 
zajaäniafa tu milosd Boza, zeby nad noc§. niedoli i zlego proroienialy 
gwiazdy obietnic, zeby stodziej bylo dzwigac brzemi§ az do wyzwole- 
nia... I uwierzytem. Nie statem si<j lepszym, grzeszytem, upadaiem, 
upadatn, ale dusz§ swojg na cal$ wiecznoäe oddaiem jej, a ona kiedyS 
moze, kiedyS, zlozy j$ na tonie Boga... Oddatem jej dusz§, nie ode- 
bralem...

Nie dokonczyi. Odwröcit si§ od Pawla i nizko pochylit glow§.
ßzeka gwarzyla, nad l$k$ drgaJo skwarne, sloneczne powietrze, 

po skoszonej, kolgcej trawie pstrzykaly koniki polne, pachlo siano ..
Pan Michal nie widzial i nie slyszal nie. Z przed oczu zniknfjl 

mu ten, zalany wesolg jasnoäcig, upalny, zielony gwiat i sniqca dusza 
grgzyla si§ coraz gl§biej w nurcie letejskim, w bl^kitnym nurcie za- 
pomnienia... I szla na tarnten brzeg; na blouie äwietlane, i wyzwolo- 
na, chylila si§ cicho, klfjkala miloänie przed zjawg promienng, jasnia- 
2a... Potem otrzezwial.

— Pawle, nie jestes jeszcze glodny? — zapytal, ciggle unikajgr 
wzroku jego.

— Nie — sklamal Pawel.
— To zostanmy tu jeszcze dlugo — poprosit.
I bJady weigz, patrzal w rzek§, ktöra gwarzyla, biegla, plyn§l», 

przelewala w sloncu zlote, migotliwe paciorki.
Pawel, porwany w pierwszej chwili wewntjtrzuem, tajemniczem 

drzeniem opowieäci, teraz rozpatrywal jg po swojemu. I  nie rozumial 
«tryja. Te wynurzenia, rzucone z takim gwaltem pamitjei i serca, na- 
zwalby majaczeniem wyobrazni, marzeniem, chorobliwie wypieszezo- 
nem, egzaltacyg... zlamane zyciel Bylze to powöd istotny i wazny? 
Zresztg, czlowiek silny i dzielny nie daje si§ zlamac... A stryj nawet



jakby si§ szczycit tem, ze przet^sknil zycie, ze blakal si§ b e z : 
czynnie, ze nie zaprzqgl si§ do zadnej pracy!.. Jakfjz korzyäc przy- 
niösl spoleczenstwu tem, ze siedzial w swoicK Nowiuach trzydzieäci 
lat z tq damq? Zbieral graty, t§sknil i marzyl... To nie wystarcza. Bo 
zauim nadejdzie ta zaäwiatowa wiecznoäc, do ktörej on si§ wyrywa, 
trzeba tu na ziemi zdobywaö i dqzyc, i kroczyc w niezmordowanym 
trudzie. Tak. Wiecznosö?..

Pawel, pochloni§ty zdobywaniem, nigdy ani jej, ani zwiqzanych 
z niq zagadnien nie zgl§bial. Myälal o wiecznogci tyle, ile chlop na 
przednöwku, gdy nie ma czem przekarmiö krowy, mysli o dalekieji 
stolicy... Moze i jest k§dys, ale daleko... Nie widzial jej nigdy... czy 
zobaczy?..

Mimo, ze badawczy i sumieuny w kazdej sprawie, Pawel wiare 
stracil latwo. Nie wiedzial nawet kiedy i jak  Zapewue nie wpojona 
a zaszczepiona powierzchownie, skruszyla sie w nim, gdy tylko po- 
szedt w swiat. Matk§ stracil dzieckiem i nikt go nie zegnal znakiem 
krzyza przed drogq, nikt si^ za niego i przy nim nie modlil... Potem 
byly ksiqzki, ktöre porywal chciwie w dwu ostatnich klasach, potem 
uniwersytet, sicyologia, autropologia, antropometrya... W ierzyl 
w nauk<j, wyliodowal w sobie ideal spoleczny, ambicya gromkiem wo- 
taniem zagrzewala do czynu, droga zyciowa jezyla si§ trudnosciami— 
zyt... Ale w epoce studyöw ekonomicznycli, gdy przerazily go zdoby- 
cze skrajuych stronuictw, doszedt do przekonauia, iz zanik uczuc re- 
ligijnych w masacli grozi powaznem niebezpieczeiistwem ustrojowi, 
zrozumial znaczenie KoSciola, jako instytucyi, i zaciqgnql si§ do jego 
szeregöw, jako polityczny stronnik. Dalej wszakze nie posunql si§ i te
raz, gdy myäl trqcila o wiecznosc, popadl w leniwq apaty§.

Bylo gorqco, dolegal glöd...
— Moze pöjdziemy juz, stryju?..
- - Z a  chwil§.
— Chcialbym przed wieczorem dojechad do Kamienczyc.
— Dobrze... zaraz... — ustqpil stryj.
Ale jeszcze dluga chwila uplyn§la, zanim p. Michal wstal i nie 

möwiqc nie, wolnym, zamyglonym krokiem ruszyl do domu.



Pan Michat nie tkiujtjadta ani przy przekqsce, po ktörej Pawet 
odjechat, ani przy obiedzie, jakkolwiek ten sktadat ,si§ codziennie 
z samych tylko „ulubionych“ potraw, i nie rzuciwszy ani jednego 
spojrzenia w stron§ pani Tekli, schronit si§ do ogrodu, zeby uciszyc 
wewn^trzny zal, wewn<jtrzne ptakauie. Bolaia go niewymownie ta spo- 
wiedz, ktörq. uczynit przed Pawteni, obnazyl serce, obnazyi dusz§ 
i nie wiedziat teraz czeni je przeblagac. B^dzie juz milczal do konca. 
Nigdy juz i przed nikim nie podniesie zatobnej zastony, nigdy! — 
powtarzat sobie.

A grzech ten popetnit drugi raz w zyciu: raz w wagonie, gdzies 
daleko przed nieznajomym podröznym, przed jakimä Francuzem 
z opaskq na chorym oku, dziS przed bratankieni najlepszym moze 
chtopcem... Francuz, zeby si§ odwzajemnic zwierzeniem za zwierze- 
nie, j$t opowiadac mu ze tzami i ze Smiechem swoje przejScie z jakqä 
maitresse, ktöra go zdradzila, a Pawel?..

Po co 011 möwii, po co?
Chmury pelzaly po uiebie ci<jzkie i nabrzmiale, podobne do 

brzydkich, spuchni^tych twarzy, gromadzily si§ w jeden zw at i wkröt- 
c,e zastonity stonce. Juz  tylko r$bek bt§kitu jasnial blado w pölnoc- 
nej stronie liiby rzeka sröd postjpnych brzegöw, ktörq biegly ostat- 
nie wody lazuru... Trwozne szelesty odezwaly si§ w drzewach. 
(irzmiato. Duszny upat wisiat nad ziemiq jakby nieszcz^^cie, z ktö- 
rego uiema w yjscia, zamarla piers ziemi bez tchu — szta juz ostat- 
nia chwila... Ale wstat wicher, zakotlowalo si§, swiat poruszyl si§ 
w posadach. Trzeszczaly, liuczaiy i gi^ly si§ drzewa, lecialy liscie, 
kladty si§ i zrywaly si§ wysokie trawy ogrjdu, deszcz spadl duzemi, 
rzadkiemi kroplami — burza poszla na suche lasy. I  znowu Sröd czy- 
stego, splukauego bt^kitu swiecito stoüce. Zabrzmialy wonie niby 
gtosy dzi^kczynne, cicho z cichych drzew' sptywaly krople... Pan Mi
chat dopiero pöznym wieczorem wröcit do domu i ze Swiecq udal si£ 
do swojej „kaplicy boleSci i ducha“, jak  szumnie i zartobliwie nazy- 
wal podluzuy poköj z szafami biblioteki i portretami wielkich ludzi 
na äcianach. Sp§dzat tu zwykle dlugie godziuy. Chodzit od szafy do 
szafy, brat jakiä tom, przewracal karty. Oczy zatrzymywaty sie na 
ust§pach zaznaczonych otöwkiem, wspomiuat, marzyt,smakowal,lubo- 
wat si§ i cieszyi. Stuchat... PoSrodku stalo krzeslo, na ktörem siady-



wal, z ktörego wodzil okiem po tamtych twarzach. Sluclial... Zajgl 
teraz swoje zwykle miejsce. Szeregi portretöw w jasüych z debu ra- 
macb, zacieraly si§ w cieniu i tylko dwa oblicza, na pöl wyrazue, 
mierzyly go znaneni wejrzeniem: Goethe i Szekspir, pi^kny, klasy- 
czny, wiekuiscie zimny i spokojny w swojej mqdrej wiedzy Goethe 
i l>rodaty Szekspir, ktöry w migotliwem oswietleniu zdawai si$ Smiac 
smiechem szyderczym, pelnym zgrzytania... Pauu Michatowi uczynito 
sitj ciezko, pod przenikliwem badanieni tych rozuninych zrenic, 
i z lichtarzeni w r§ku poczql chodzic wzdluz scian. Sziikat czegoä... 
Dante i Bajron, Mickiewicz i Heine, Slowacki i szopenowska twarz 
mtodego smyka, Beethowen i Pascal... Szukai czegos.

Wszystkie oblicza milczaly, pogrqzone w martwej zadumie, 
w wiekuistym, oboj§tnym na zycie, na wszystko, co t u t a j  spo- 
koju, i chlöd wial od tych bialych, gladkich, nietkni§tych zadnq 
marszczkq ziemskiego cierpienia czöt... Dzis po raz pierwszy, rzecz 
szczegölna, uderzyta go ta zimna cisza i gladkosc jakby smiertelna 
czöl...

Z westchnieniem przeszedl do pokoju jadalnego. Nad duzym d§- 
bowym stolem, zastanym wytartq ceratq z nudnym wzorem, palila 
sit; wiszqca lampa, samowar, zastawa wieczorowa i poczta czekaiy 
na niego.

Rozerwal opaske dziennika i przejrzal telegramy bez zwyklego 
zaj<jcia.

...Wilhelm przedsiewziijl now% podröz, jakaä krölowa powila 
svna czy cörk§,jakieS ministeryum upadlo...

W innem usposobieniu potykat wszystkie wiadomoäci, od deski 
do deski, przegladat nawet kronik^ wypadköw warszawskich, oglo- 
szenia—i byta dla niego, od lat wielu otoczonego glucli!} cisza odlud- 
nego zakqtka, ta gazeta jak barwna panorama swiata, jak ciekawy 
kalejdoskop zycia, jak olbrzymi goäciniec ludzkosci. Umial czytad 
i rozumied dzienniki. Z drobnego ogioszenia petitem, albo zdarzenia 
ulicztiego, wyobraznia i serce wysnuwaly mieszane obrazj7 uiedoli 
i n§diy, nbrazy walki o byt, glodöw wielkomiejskich i zqdz, tragedye 
zaulköw i suteryn, bolesne istnieuia nizin.

Widzial to wszystko i przezywal, prowadzil swojq wlasnq staty- 
st>k§, wysnuwat wnioski, swoje wtasne wnioski, ktöre möwii rzadko 
komu, czasami smial sitj cicho, szyd^rczo, bole^nie.

Ale dzisiaj nudzii go dziennik i zadzwonil staroiwieckim ze sto- 
jfjcym Napoleonem, zamiast rijczki dzwonkiem (elektrycznoöci pod 
zadnq postaciq nie uznawal), na kolacy§.

Dyiniijcy pölmisek przyniosla sama pani Tekla. Nalozyia mu na 
talerz kalafioröw, nalala herbat^ i usiadta na przeciwko.



— Jakas  choroba? — zapytal, zauwazy wszy, iz miala twarz pod- 
wiazaug cliustkg.

— Fluksya.
— Moze poslac po doktora, albo do apteki po terpentyn§? — 

doradzil, nie patrzsjc na nig.
— Terpentyna nie tu nie pomoze — usmiechn§la si§ (p. Micliat 

byl wysoce uiepraktyczny), bolesnie wykrzywiajgc usta i oezy jej za- 
palily si§ blaskiem przejdzie. Dobre kalafiory?

— Dobre.
Nastgpila cisza. Staroswiecki zegar szemral dlugim, mosi§zöym, 

z szerokim u konca kolem, w ktörym gwiecil plomyk lampy, waha- 
dlern, psy, spuszezone z lancucha ujadaly na podwörzu.

Pau Michal nerwowo nie znosil szczekania i w zasadzie nie 
zgadzal si§ na trzymanie zlycli psöw (jeszcze' onegdaj poszarpaly 
wloSciankfj Bogu ducha winnq, przypomnialo mu si§) i podskoczyl 
na krzesle.

— Poco te psy? — mrukngl.
Bo taniej kosztuj;} niz ströze odparla lagodnie i niesmiala

— okolica pelna zlodziei.
I  chciala jeszcze cos dodac, ale wstrzymata si§. Na jej dobro- 

tliwej, zwitjdlej, ale ladnej jeszcze twarzy, zwlaszcza gdy oczyjasnia- 
ly blaskiem, przesuugl si§ eien cierpienia, moze fizycznego z powodu 
t'luksyi, podparla glow§ zaniedbang, spracowaity r$k$ i nie zdejmo- 
wala uwaznego czy troskliwego wzroku z pana Micliala.

W inne wieezory, brala robot§ i sluchala chciwie, jak opowia- 
dal jej cos z gazet, nie zawsze i nie wszystko rozumiejijc, zwlaszcza, 
jeSli unosil si^, albo sama möwila mu o swoich drobuych, powsze- 
dnich, przykrych moze, ale mimo to milych klopotach dnia. Dzis 
bala sitj.

Dlaczego to pan Pawel nie zostal na noc? - odezwala sie, 
nie mogijc stlumic ch§ci do gaw§dy i ciekawosci.

— Nie mögl.
— A Skibow ski, czy poradzi sobie po tycli pozarach? Nie da j 

Boze! — westchn§la.
— Trzeba cos obmysled...
Nie probujgc juz dalej zawiijzac rozmowy, wstala i szepngwszy 

dobranoc, wysun^la si§ z pokoju. Gdy wychodzila, miala juz zgaszo- 
ne, stroskane oczy i zmtjczony wyraz.

Pan Michal rad byl, iz zostawila go w samotnosci. Wodzil spoj- 
rzeniem za poblyskujijeym, szemrzajcym wahadlem — myslal. Smut- 
ne i gorzkie mygli trapily mu dusz§... Tyle juz wieezoröw sp§dzil 
przy tej lampie, przy szemraaiu tego zegara, w tej gluszy... Czem



byto takie zycie? Stuzyt idei? Stuzyl sobie samemu, to jest zajadat 
szcz§Scie, niby pozywntj. potrawe. Wi<jc co bylo w tem zyciu? Dlacze- 
go z wysoka spoglqda na innych ludzi, na ich zabiegi, urojenia, ztu- 
dzenia i klamstwa? Jak ie  ma do tego prawa? Nie bylozby lepiej 
<‘.hoc drobnjj jakq rzecz sklecic praeowitemi palcami i zostawic po 
sobie? Smiat sie zwykle cicho, sz^derczo, boleÄnie... Co po tem smie- 
■chu? Szczyeil si§ i szczyci sig, iz nie podupadt, ze nie wytuczyl sie 
w nim filister, a kto wie czy dzi§ki tym wtasnie fllistrom nie trzyma 
si§ zycie? Oto filistrzy w tych stronach zakladajq jakies k61ka i to
warzystwa, dzwigaj;} majqtki, moze dzwigajq kraj... Pawel...

Ale onby uie potrafil! Na rz§sachjeszcze wi>i mn ta tza... Pa- 
mi§ta dwa sny, jeden ciciiy, seu serca, drugi ogromny, sen krwawy .. 
Nie moze! Niech inni za siebie i za niego... Nie nauczyl si^ uowych 
prawd,., A zresztg, moze zanadto spojrzal az do dna. zanadto w dal 
wypuscil wzrok... Bo dokola jes t  egoizm, obludny frazes i groszoröb- 
st wo, ubrane w szaty kurulne i cynizm uzycia, a z innej strouy wieje 
w iatr  i nowe lqdy wylonil}’ si§ u schylku stulecia... Na tych lqdaeli 
setki r$k ktadq. cegly... Wi§c wierzy...

*

» *

Swiatlo zapalki, wyszukanej poomacku w sypialni, oäwiecito mu, 
jak  codzien od tylu juz lat, te same znane przedmioty: dywanik kan- 
wowy z duzym psem bialym w czarne laty nad lözkiem (robota pani 
Tekli) poduszk§ i koszule nocnq, symetrycznie na niej rozpostart.fj 
zawsze w ten sam sposöb (przez pani§ Tekl§), stolik, ksifjzk§, przelo- 
zonq nozem (przez paniq Tekl§) w miejscu, gdzie zatrzymal si§ wiliq, 
pled, ktörym okrywat nogi, zawsze lodowate... Ale rewolweru uie 
bylo. Spostrzegl to odrazu. Zapaliwszy swiec§, przeszukal raz jeszcze 
na stoliku, pod lözkiem, pod poduszkq, wsz§dzie... Chwycil go niepo- 
j^ty strach, przeczucie dziwaczue i bezpodstawne, Smieszne, i nie 
mögt nad nient zapanou ac. Zdalo mu si*;, ze zaraz b^dzie nieszcz§scie... 
Zarysowaly si§ przeslanki rzekomo pewne, snuly si$ wnioski, smiesz- 
ne przypuszczenie przybralo rozmiary olbrzyuiie... Pobiegl do pani 
Tekli.

Czuwala jeszcze. Przy stole z prostq lampq bez klosza, a w pa- 
pierowym ciemniku, z maszyna do szycia, z kwiatami wszklance, Bo- 
gu ducha winna, liaftowala, szybko, pracowicie polyskujqc igtsj.



— Gdzie rewolwer? — zapytal gwaltownie.
— Rewolwer?—odrzekla spokojnie („zudanym spokojem“—my- 

f la I) podnoszgc zm^czone robotij, spojrzenie — kolo lözka, na stoliku.
— Niema.
— Moze spadl.
— Wtaänie ze nie, przetrzgslem wszystko.
Nie pytala dalej. I  znowu wydalo mu si§ podejrzanem, ze dro- 

biazgowo porzijdna, dbala o kazdq. najmniejszg. rzecz, tak  oboj^tnie 
pr/yj§la t§ wiadomoäd.

— Nie bralaS go?
— Ja? A po co?..
Dziwaczne, bezpodstawne, nieprawdopodobne, smieszne przy- 

p iszczenie tkwilo w znerwowanym mözgu juz jako pewnik niezbity 
i nie wiedziat, co czyuic. Dziä, w nocy, za godzin§, skoro tylko odej- 
dzie stfjd—ona odbierze sobie zycie... Dobre, lito£eiwe serce wyma- 
wiato mu gorzko... Deptal po niej, po jej miloSci wlasnej i godnogci 
przez cale zycie, przyjgl ofiary najwi§kszycb poswi<jcen i nie dal jej 
nie w zamian, chyba zle bumory, w ktörych odwraca si§ do niej 
plecami.

Przebiegl kilka razy po pokoju.
— Moze schowatag? möw prawdtj — prosil, stojgc kolo niej.

— Alez nie! Möwilam, ze nie — zaprzeczyla apatycznie.
— Niepokoj? si§ — urwal i dalej mierzyl poköj nerwowemi 

krokami.
Pani Tekla pochylila si§ nad robotg, westchn^la, i znowu praco- 

wala. Ig la  migala szybko w jej wprawnych palcach.
— Poco si§ m§czysz? Chora jesteä, to niepotrzebne... — rzekl 

miekko, biorge jg  za r^k§.
— Chcialabym juz skonczyd.
— To dla mnie? — zapytal jeszcze.
Skin^la glowg.
Tak — myslal, przetrzymujge jej szorstkg, opalong, spracowana 

r»jk§ — przez tyle lat te r§ce krzgtaly si§, uwijaly si§, trudzily si§ 
kolo niego i dla niego... Pami^tal t§ twarz i te r^ce, gdy bylymlode 
i swieze... Byla picklig... Postarzala si§ przy nim, z nim i dla nie
go... Dla niego, przez niego sjj te zmarszezki i faldy, naklöcia na 
paleach, srebrne pasma we wlosach... Tyle lat!... I  zawsze wierna, 
pokorna, pelna kochania, pracowita... A on! co jej dal w zamian?

— Byl Iist od Tadzia — rzekla cicho.
— Cöz on pisze?
Konczy egzaminy i pr^dko przyjedzie.



— Tadzik! powtörzyt, i radosd dobra, najlepsza moie x radoäci 
zycia, rozpromieniia mu serce.

Ale ona westchn§Ia — i znat doskouale przyczynf tego 
smutku.

Byi to przedmiot bolesny i trudny.

(D .  e .  n . ) .  K a z i m i e r z  Z d z i e c h o w s k i .



NAD TYBREM.

Lubi§ bardzo, w sloneczuy dzien wiosenuy, w popoludniowej po- 
rze, blqkad si§ swobodnie, bez celn, po ciasnych zaulkach Trastevere. 
Inny tu swiat, nizli po lewym brzegu zöltego Tybru; inne jakoä przed- 
mioty ogarniajq tu myäl przechodnia, roztaczajqc si<j mimowoli po po- 
godnym jej widnokr§gu. Najmniej tu moze starta  patyna czasu 
z trasteweranskiej dzielnicy-, kogokolwiek spotka si§ na ulicy, kazdy 
Trastewerauin, kazda Trasteweranka — to typowi prawowici Rzy- 
mianie-, nie. przyniosla ich tu fala uowszych wydarzen z pölnocy czy 
z poludnia. Gdyby mozna zestawid rodowöd rozbawionych chlopa- 
köw, co w halaäliwych grapach wesolo puszczajq orla na wqzkich 
uliczkach Trash vere, dosi§globy si§ nieraz w dtugim szeregn poko- 
len — moze czasöw Cesarstwa albo i Republiki rzymskiej, nie spoty- 
kajqc nigdzie zadnej przymieszki obcej, nierzymskiej krwi. .Jak ci 
chtopcy, tak ich ojcowie, dziadowie i pradziadowie, az moze gdzieS 
do czasöw Cezara i przed Cezarem — tak samo pachol§tami puszczali 
orla w ciasnych nadtybrzanskich zaulkach; pözniej palali nami^tnym 
zarem do smnglych Trasteweranek; przez cale zycie pracowali w po- 
cie czola na utrzynianie rodzin; krzepili sily w odwiecznych traste- 
vveranskich tavernach-, wywieszali tabliczki z odwiecznem a zawsze 
zrozumialem Est l u c a m l a umierali i nowym pokoleniom Trastewe- 
ranöw ust§po« ali miejsca, nie spostrzegajqc si§ nawet, jakie przewro- 
ty i zmiany dokony waly si§ dokola w ciqgu stuleci, bo w pasmie oso- 
bistego, monotonnego zycia kazdego pokolenia nie znac bylo odmia- 
ny; jesien nastawala po skwarnym lecie, wiosna po zimie, a zölty Ty- 
ber pi.ynal jednako u podnözy Alontis Ian icvli, del Gianicolo-, nieznacz-

*) Znaezy po lacinie: „Do wynaj^cia“. Tabliczki takie spotyka sig 
■wla.snie wywieszane na najbiedniejszych mieszkaniach, migdzy ludnoscia, kto- 
ra ani sfowa nie umie po laeinie. ,Sita pczyzwyczajenia utrzymalo sig to wy- 
razenie od rzymskich czasöw. ■



nie — i tego nie dostrzegalo zadne z tych kilkudziesi^ciu pokolen — 
powoli przeistaczala si§ nazwa tej göry, przeistoczyl si§ caly ich jtj- 
zyk z starej laciny w dzisiejszq trasteweranskij gwar§.

Nieraz zdawalo mi si§, ze na Trost<-vere pogodniej jakog i swo- 
bodniej, nizli na drugim brzegu; nie ciänie tu si<j tyle wspomnien, 
wielkich, olbrzymich, podniecajqcych wprawdzie, ale zarazem przy- 
gniatajqcych i mysl i wyobrazniq. Ianiailus  stal zawsze na szarym 
koncu w rz§dzie siedmiu pagörköw, cho6 go juz przeciez Ancus Mar- 
cius wcielil do Miasta, non inopia loci, sed ne quando ea arx hoslkim 
esset (Li v. I. 33). To tez nie dziw, ze Kopciuszkiem pozostal prawy 
brzeg Tybru, oddalony od starych ognisk dziejowego zycia, na to tyl
ko wcielony do Rzymu, zeby nie daö moznosci nieprzyjacielowi roz- 
lozyc si<2 warownym obozem na obronnych z natury stokacb Montis 
Ianiculi nad Tybrem, naprzeciw Awentynu i stoköw Kapitolu. Tak, 
gdy na lewym brzegu rzeki coraz razniej i pelniej t§tnil puls dzie- 
jöw, przejstaczaj$c Rzym w pana calego swiata — prawy brzeg Ty
bru przez dlugie wieki drzemal w odo<obnieniu, nie tkni§ty ani jed- 
nem donioslejszem, gloänem zdarzeniem. Tu, za czasöw Augusta 
i Tyberyusza, przytulila si§ zydowska kolonia stolicy, po ktörej pozo
stal niedawno odkryty, nie srarty z<jbem czasu, Slad w starozytnem 
zydowskiem cmentarzysku na Gianicolo; tu tez, posröd ziomköw, da- 
lekood ojczyzuy rzuconych, zamieszkal ubogi rybak z nad tyberjadz- 
kiego jeziora, Cephas-Opoka, 11a ktörej to Opoce Chrystus zbudowal 
Kosciöl: Sun P itt' 0 in Montorio — to wedle starej tradycyi miejsce 
uswi^cone skromnym przytulkiem, gdzie Ksi^ze Apostolöw znalazl 
w Rzymie goScin§. Niedaleko stqd zielenialy rozkoszne ogrody wa- 
t.vkanskie opodal Neronowego Cyrku: na lewym brzegu Tybru, przed 
pozarem Nerona, braklo juz miejsca na budowg nowych cyrköw i na 
nowe ogrody; tu sw. P io tr  byl uir^czony, tu plon^ly zywe pochodnie 
Nerona.

Kopciuszek starozytnego Rzymu stal si§ drogim chrzegeijaiiskie- 
mu sercu, dlugo jednak prawy brzeg Tybru byl po dawnemu przed- 
miesciem Wiecznejro Miasta i nigdy lewemu, starszemubratu, nie od- 
bieral pierwszenstwa; nawet miejsce m§czenstwa sw. Piotra i wzgö- 
rza Watykaüskie dlugo pozostawaly w cieniu, w chrzeäcijanskiej na
wet tradycyi przycmione blaskiem mnöstwa wspomnien wiqzqcych si<j 
z lewym brzegiem-, tarn katakumby zawsze, tarn Colosseum, tarn Late
ran z rezydencyq papiezy, poci^iral pobozi e rzesze .«redniowiecznych 
pielgrzymow Trudno rzeczywiscie uwierzyd — co jednak wobec 
niedawiiych odkryd jest r/.eczq dowiedziong —1 ze jeszcze w samym 
koncu IV wieku 11a w zgörzu watykanskiem, opodal grobu sw. Piotra, 
znajdowalo si§ glöwne choc juz tajne ognisko kultu Mithry i Matki



Oybeli, Magnae M uttis Deorum. Od stu lat blizko nad zwlokami 
Ksigzecia Apostolöw rozpi§ty byl wyniosly strop bazyliki Konstan
t e ^  Wielkiego, a opodal, na miejsca u6wi§conem mtjkq. „zywych po- 
chodni“, groniadzili si§ jeszcze coraces, cy p h ii m i Utes, perses, heliodro- 
mi i patres, tajemniczy rzlonkowie szesciu stopni misteriövv Mitbry. 
Ostatnie wiadomoäci o watykanskiem Mithraeum si^gajjj, konca IV 
wieku; ze to jednak juz wöwczs byly misteria w uajäcislejszem znacze- 
niu, kto wie, jak  dtugo jeszcze przeciggaly si§ tutaj tajemnicze Tau- 
robolia i Criobolia, cho6 niebawem stanely ua watykanskiem wzgörzu 
Episcojria, pierwszy zawiijzek papieskiej rezydencyi na Watykanie. 
Poczgtek jej wigze si§ z osobg Symmacha, ktöry od 498 do 514 r. zaj- 
mowal stolic§ Sw. P iotra  i tu, na prawy brzeg Tybru, chronic si§ 
musial przed swoimi rzymskimi nieprzyjaciölmi. Rzadko jednak, 
w wyjgtkowych tylko okolicznoSciach przebywali papieze apud S. 
Petrum, w skromnym zrazu palacu watykanskim; do poczgtku X1Y 
stulecia zawsze Lateran byl glöwng rezydeucyg papieskg, dopiero po 
powrocie z Awenionu, ruina lateranskiej siedziby zniewolila ich prze- 
niesc si§ na Watykau, ktöry odtfjd rozbudowany i upi§kszany, stal si§ 
z czasem dzisiejszym Watykanem *).

Stare Transtiberim liegio X IV , zacieSnione mi^dzy Tybrem 
a stromymi stokami janikulskiego wzgörza, nie mialo si§ gdzie roz- 
szerzac-, wzgörza pokryte byly od wieköw ogrodami, ktörych mozni 
panowie nie sprzedawali na budowlaue parcele. Byla to zatem naj- 
witjcej zabudowana dzieluica starego Rzymu, pokryta mnöstwem nie- 
pokaznych domostw wzdluz lub dokola Via Ahrelia i Septimiana, za- 
siana mieszkaniami rybaköw nadtybrzaüskich, kupcöw lub spedyto- 
röw, ktörych magazyny rozciggaly si§ na prawym brzegu rzeki. Brak 
bylo miejsca-, äwigtyn tu nie stawiano-, tyle mostöw Igczylo Transti- 
berim z lewym brzegiem, najezonym setkami swiqtyu; tarn chodzili 
starzy Transtyberauie bogom skladac ofiary. To tez brak tu jakich-

x) Por. Grisar, Geschichte Borns und der Päpste im Mittelalter, 
(1901), I. §§ 8, 142, 143, 177, 178, 191, 244, 416. Jak wygladaly takie 
sanetuaria Mithry, poznac mozna z odkrytej w r. 1870 groty pod bazylika 
San Oerneute. Bazylike zbudowano w IV wieku na gruzach prywatnego 
palacu, ktörego mury ceglane zachowaly si^ dotad pod fundamentami doluego 
kosciota. Pod tymi zas murami odkryto grottj w skale wykuta, w ktörej od- 
bywaly si«j misteria Mithry; zachowana zupelnie dobrze, zawiera szesc law 
kamiennych dla szesciu stopni Wtajemniczonych; w posrodku zas kamien 
ofiarniczy, ktöry sluzyl do tauroboliöw. Ob. rysunek -w Mullooly, Suint 
Clement, Pope and M artyr and his basilica in Home 217.



kolwiek pozostaloSci i pamiqtek poganskich kultöw; nie czuc pogan- 
stwa na Trastevere. Nie brak natomiast starozytnych. pomniköw 
chrzesoijanstwa, od miejsc zwiqzanycli tradycyq z pobytem Sw. Pio- 
t ra  az do Swiqtyn, ktöre tu stan^iy w IV stuleciuazapew ne juz i w I I I  
Wieku sluzyly przeSladowanym wyznawcom Chrystusa za tajne miej- 
sce zebran, modlitwy i nauki. Z 25 najstarszych kosciolöw Rzymu, 
Tituli, tfzy „ ty tu larne“ koScioty stanowiq chlub,§ trasteweranskiej 
dzielnicy; posröd wszystkich 14 Regimes Urbis jedna tylko lieg,o I I I , 
Isis et Serapis, görowala nad Czternastq, Transtiber im, z swymi czte 
rema Tituli. A  uii§dzy tymi trzema odwiecznymi koSciolami Traste- 
vere ■— nie najwspanialszy, nie najpi§kniejszy z rzymskich kosciolöw, 
wedtug mnie jednak wszystkie inne przewyzszajqcy niewypow iedzia- 
nym urokienv. Santa Cecilia, przeksztalcony z palacu tej wielkiej da- 
my rzymskiej, unxjczouej za Marka Aureliusza. Poczqwszy od ntrium  
patryciuszowskiego mieszkania. od jonskich kolumn Vetlibulum az do 
zacliowanych resztek wytwornej niegdyS lazienki z pozostalosciami 
rur wodociqgu kqpielowego — wszystko tu tclinie wspomnieniauii 
swi§tego zycia i m^czenstwa patrycjuszki, ktörej pelnq niewyslowio- 
nego wdzi^ku postad ma si§ tu przed oczyma na kazdym kroku, jak jq 
odtworzylo dluto Maderny w podobizuie nienaruszonych zwlok m§- 
czennicy, gdy je odkryto w r. 1599. Wszystko to sklada si§ na wy- 
mowny symbol nieskazom-go, prawego Rzymu, Rzynm Scypionöw, 
Cyncynnatöw i Cecyliuszöw, zwyci§scy Wscbodu i Zachodu, nietkni§- 
tego zarazüwym oddechem zwyci§zonych, a podbitego przez nauk§ 
Chrystusa i przez niq uswitjconego. Kto w tych nmracli nie rozmy- 
slal samotni^, kto tu nie sluchal muzyki, 22  listopada, w Swi^to m$- 
czennicy-patronki organöw i pobozn^j piesni — ten nie zaznal wiel- 
kiego dobra na zienii, o jakiem si<j nie Snilo Rzymowi Domicyana 
i Marka Aureliusza, takiemu nieprzescignionemu mistrzowi w sztuce 
uzywania...

Ma Tra*tnere i pözniejsze pamiqtki, nie tak wzniosle, nie 3wi§- 
te: swiadki to i pomniki jedynego w dziejach momentu, kiedy killt 
Pi§kna, uzacniony chrzeäcijanskq mySlq, stworzyl tyle arcydziel, iz 
nieprzebrany skarb ich starczy dotqd, na przekör tylu powrotnym fa- 
loni wyjalowienia lub obiqkania smaku, tylekrod go dzwiga z upadku 
i spetnia istotne, najwyzsze zadanie Sztuki, uzacniajqc zycie cziowie- 
ka, poduoszqc z poziomu brudöw, uapawajqc czystyni oddechem. 
Z prawym brzegiem Tybru zwiqzana nierozerwalnie pami^d Rafaela 
i Tassa. Pomijajqc nawet Watykan, Stanze i Loggie, na samem Tru
ste! ere zachowal si§ ten klejnot w ktörym twörca tylu nieporöwna- 
nych Madonn wyöpiewal pgdzlem — sit venia verbo — cudny poemat 
uroczej Psyche i skrzydlatego Amora, jedno z najczystszych na-



tehnien tak czystej a zarazem tak ludzkiej sztuki Odrodzenia. Far- 
nesina z tym cyklem niezröwnanego wdzi^ku i z Galateq, Borqo Nuo- 
vo z ostatniem podobno mieszkaniem Rafaela, öwiadkiem ostatnich 
uatchuien jego mtodego zycia; nawet i lependarne okno jego Fornäriny
— wszystko to w poblizu btanz i Loi/ii, wprowadzaczlowieka w taki na- 
s tr6j, jakby na prawym brzegu Tybru oddycbai Rafaelem i Odrodze- 
niem. A Tassol Pelno go wsz§dzie, w Sant'Onofrio, jakby jeszcze 
nie zamkn$l powiek w cichej celi tego klasztoru, w przededniu swego 
tryumfu na Kapitolu; wszgdzie, w ulubionej jegoMadonnie Leonarda 
da Vinci, opodal miejsca, gdzie on zegnai si§ z zyciem doczesnem; 
pod sklepieniami kruzganköw klasztornego Cortüe czy w cieniu tego 
stawnego d§bu, quercin di lasso, sk^d poeta tyb-krod patrzat na wspa- 
nialq, jedynq panoram§ Rzymu. Wsz^dzie tu zyje Tasso, wi§cej ni- 
i \ i  w Sorrento, w Ferrarze i w Villa d' Este-, i grob, gdzie dzis zwloki 
jego zlozone, i ten dawny nagrobek z Slicznym, wzruszajqcym napi- 
sem, wszystko pelne piewcy Gerusalemme liberata\ „tu ou kazat si§ 
wynieSc“ — powiada napis — „aby na tem wynioslem wzgörzu, jak 
sam powtarzal, i w obcowaniu z tutejszymi Ojcami rozpocz$6 obco- 
wanie z Niebem“

Canto l'armi pietose e il Capitano 

Che il gran sepolcro liberö di Christo —

Ja k  maska posmiertna p"ety, uwienczona wawrzynem i z piety- 
zmem przechowana przez zakonniköw, nie schodzi przychodniowi 
z oczu w muracli Sant' Onofr io, tak w uszach brzmi mu ustawicznie 
ten wiersz, ten j^zyk, tak  uszlachetniony przez Tassa, ten sam gi§tki, 
dzwi^czny materyat, z ktörego w trzysta lat po nim wyciosai Car- 
ducci:

Te invoeo, o Satana,

Re del convito —

I „oni“ umieli urzqdzac „biesiad^“ zycia, ci wielcy synowie 
Italii X V I stulecia, choc obchodzili si§ bez jej zjednoczenia z stolicq 
w Rzymie, bez kultu Madre Natura, bez wzywania Szatana 11a kröla 
tej „biesiady“. Umieli, i lepiej to umieli od dzisiejszycb coraces, he- 
kodronn  i patres, z bogatej zastawy biesiadnego stolu unieäc tyle roz-



kosznych kwiatöw i owocöw, ze wycisuigty z nich sok krzepi drogo- 
cennym kordialem dziesi§<5 pokolen i dziesigtki ich bgdzie pokrzepia6, 
dzwigaö, godziö z ziemiga podnosid ku Niebu, ozlacajijc Naturg pro- 
mieniem Laski, darem del Oeova dei Sw erdoti '). Oni i uiepozyte ich 
dziela — to po wszystkie czasy niezaprzeczoua w 1 a s  n o s <5 c a l e -  
g o  s w i a t a ,  a tem samem wieczna chwala ich wlasnego narodu, 
skarb ich wloskiej ojczyzny, tak niepodobnej do tych Wloch, zjedno- 
czonych na apeninskim pölwyspie, zesrodkowanych nad Tybrem, na- 
jezonych setkami tysigcy karabinöw w nieustajfjcej obawie o t§ N i e- 
t y k a l n g  S t o 1 i c §, a tak wyjalowionych, mimo nienaruszonej 
spuäcizny Michelangelöw i Rafaelöw, Tassöw, Ariostöw...

Takie mysli narzucajij si§ czlowiekowi gwaltem pod sgdziwym 
d<jbem Torquata Tassa, w obliczu najwspanialszej, jakg. znam, pano- 
ramy. Moze dla oka wspanialszy od niej widok Koustautynopola 
z Bosforu—nie znam go. I  Neapol od strony morza wi§cej upajaoko, 
silniej dziala na „ludzkie“ poczucie pi§kna. Niema jednak na calym 
swiecie drugiej panoramy, ktöraby z takij, silsj, przemawiala i do oka. 
i do wyobrazni zarazem, a przez te wiadukty d o m y ä l i  l u d z k i e j .  
Dziwna plastyka w tej bogatej rzezbie Wiecznego Miasta, tak wyra- 
ziScie uwydatniouej na wypukloSciach szeSciu historycznych pagör- 
köw*, z siödmego czlowiek patrzy. Wszystko, czem ten Rzym sla-

l ) Tak konczy si^ slynny H y  m n do S z a t a n a glosnego Car-
ducci:

Salute, o Satana,
0  ribellione,
0  forza vindice 
Deila ragionel

Sacri a te salgano 
l l ’incensi e i voti!
Hai vinto il Geora 
De i sacerdoti.

Slynny ten poemat, Inno a Satana, glöwny tytul chwaly najslawniej- 
szego dzis w{oskiego poety, napi.sany w r. 1865, na dwa lata przed bitwa pod 
Mentana, gdzie go spiewali ochotnicy, walczacy z wojskami papieskiemi. 
Przytoczone powyiej koncowe zwrotki brzmia w doslownem tlömaczeniu: 
„Witaj nam Szatanie, witaj zbuntowana, msciwa silo Rozumu! Niech si^ ku 
Tobie wznosza ofiary, ktöre Ci skladainy! Tobie slubujem! Zwyci^zyles Je- 
how^ ksi^ iy!“



wny, czem byl wielkim i slawnym przez pöltrzecia tysiqca lat —• 
wszystko to rzuca si§ w oczy, tu skgpane w zlocistych efektach Swia- 
tla, tarn znöw przycmione cieniem zalomöw i dolin, rozdzielajqcych 
pagörki; wszystko to, zuikqd nie widzialne w takim blasku i w tak 
nieporöwnanych liniach, jak  z rözuych punktöw 1 raetevere: z pod d§- 
bu Tassa, z pod dzisiejszego pomnika Garibaldego, od Arr/im Puola 
albo z Vtlla l)oriu Pamfili. Tak bylo, jest, i tak b§dzie. Ju4 Mar- 
tialis — za Wespazjana i Tytusa — tu prowadzil oszolomionego 
Wiecznem Miastem przybysza, by mu ze wzgörza Transtiberitn uka- 
zad wielkoöß Rzymu w calym blasku i wspanialoSci.

Bylem raz swiadkiem zajmujqcej rozmowy, ktörq podniecal 
i podsycal widok rozkoszuej i ej panoramy, zloconej promieniami skla- 
niajqcego si§ ku zachodowi kwietniowego slonca, jak soczysta kloda 
smolnego drzewa podsyca jasny ptomien jarzqcego si§ na kominie 
ogniska. Zacztjlo si§ od interesujqcych uwag Artyst.y, ktöry byl 
szczegölnym miloSnikiem trasteweranskiego pejzazu. Profesor zacy- 
towal epigram Martialisa:

luli iugera pauca Martialis 

Hortis Ilesperidum beatiora 

Longo laniculi iugo recumbunt:

Hinc septera dominos videre montes 

Et totam licet aestimare Romain 

Albanos quotjue Tusculosque colles...1)

Literat  tlömaczyl damom lacinskie wiersze, Matce i Cörce; tym- 
czasem Senator — nie wloski, cale towarzystwo skladalo si§ z Pola- 
köw — sprowadzil powoli na grünt polityczny rozmow§, ktöra dotqd 
przeskakiwala z |irzedmiotu na przedmiot, estetycznych przewaznie 
dotykajqc wrazen i spostrzezen.

— Nie chce si§ prawie wierzyc, ze ten imponuj$cy Rzym o tyle 
mniej8zy od Warszawy. W r. 1831 Warszawa liczyla coä okolo 130 
tysi§cy mieszkancöw; o t§ zas samq mniej wi§cej liczb§ ma ich dziS 
wi§cej od stolicy zjednoczonej Italii. A na obszar terytoryum miej- 
skiego, dzisiejsza W arszawa ojedn§ trzeciq rozleglejsza od Rzymu...

') M. Val. Martialis Epigrammatum Lib. IV. 64.



— Czy sig tez pan nie myli? — wtrgcita mtodsza dama — mnie- 
by sig wydawato, ze ten Rzym, tak okazale rozparty przed naszemi 
oczyma, przynajmniej dwa razy wigkszy od Warszawy.

— Dlatego, ze pani nigdy swojej Warszawy nie ogarngla w c&- 
lej rozciggloSci rosngcego tak szybko rniasta. Co prawda, i mnie 
trudno bylo uwierzyc, dopöki nie sprawdzilem po kilka razy znanycb 
z pamigci cyfr. Tak, pani, kilka Rzymöw pomieSciloby sig wygodni« 
w majgtku narzeczonego pani. DwadzieScia wiorst kwadratowycli, 
nie wigcej: tak maty kawalek ziemi — a zrödlo nieustajsjcej troski 
dzisiejszych jego panöw, ta lioma intangibile, zrödlo slabosci Wloch, 
kula u nogi panstwa, nieszczgöcie tak slawnego, zasluzonego uarodu, 
najsympatyczniejszego ze wszystkich narodöw, jakie kula ziemska 
dzwiga na swej skorupie.

— Wie pan — rzekl l itera t — ze nie podzielani panskich sym- 
patyj dla Wtochöw-, nieraz juz möwilismy o tem. Co do Wloch jed
nak, nie zgodzg sig takze z panem, Onorevole — tak pod wloskiem 
niebem möwiono zartem do senatora — zeby to dla panstwa wloskie- 
go byla taka kula u nogi. Gdybym mial nieszczgScie byc Wiochem, 
nie przyjmowalbym panskich kondolencyj z tego powodu. Nie taka 
to znöw okropnoSc, ze od czasu do czasu dyplomacya wloska miewa 
troclig klopotu z rewizytjj, tego lub owego monarchy czy ksigcia krwi, 
ktöry zjedzie do Rzymu i nie z Kwirynalu ale z palacu swojej amba- 
sady wyjezdza do Watykanu. I  to nie dlugo potrwa; niech wymrze 
pokolenir, ktöre pamigta papieskie czasy w Rzymie, a i te przezytki 
drazIiwoSci przejdg powoli do historji.

Panowie i Panie spojrzeli mimowoli po sobie; nikt nie odpowie- 
dzial literatowi. Chwilowe milczenie przerwal znowu profesor:

-  Nie wiem, czy panstwo znajg przeSliczny napis na grobowcu 
Nacji Germanskiej w Padwie; na mnie on wieikie wrazenie wywart, 
gdy go odczytalem niespodzinwanie za pierwszg tarn bytnosciq; nigdy 
jednak nie spotkalem sig z nim w literaturze i nie wiem, czy nan wo- 
göle zwröcono uwagg. Germanium Haha, Italiam  Coelo mnlarunt — 
to o studentach niemieckich mowa, ktörzy poumierali w Padwie; do- 
slownie — dodal, zwracajgc sig do pan — N i e m c y  z a m i e n i l i  
n a  W t o c h y ,  W l o c h y  n a  N i e b o. Jakie  stopniowanie! Z a 
wsze przypomina mi sig ten napis, ile razy w drodze do Wloch inijaxu 
Pontebbg albo kiedy statek, plyngcy z Fiume, zbliza sig do Ankony...

— Niechze Pan Bögpozwoli Szanowuemu prot'esorowi odlozyi 
w najpözniejsze przynajmniej lata to ostatnie deplactment — odezwa- 
la sig zywo starsza dama, literat zaS — mlody czlowiek, wigc cliod 
literat, nie ziipeluie jeszcze w rozbracie z lacing, dorzucil z Horacego 
i przetlömaczyl paniom:



Serus in Coeluiu redeas diuque 
Laetus intersis populo Quirini ')

— D/,i^kuj<j za zyczenia, godne prawdziwie tego miejsca. Nie 
wiem, kto z nas wi§kszy przyjaciel i Wloch i Wtochöw, mozebym jed- 
nak t e n  rekord wygral, Onorevole...

— Taki sport, jak  i inne, nie gorszy i nie lepszy.
— Niepoprawny pan jesteS — zawolala panna Z. — i tylko 

w iiagrod<j za tak zr§czny cytat b^dziemy pana tolerowaly w naszem 
towarzystwie.

— Dla nas, ludzi pötnocnych, Wlochy mogq stac si§ latwo sta- 
cyq po drodze do Nieba lub do Piekta, rozstrzygajqci} o dalszym kie- 
runku drogi. To zalezy od indywiduum — möwil dalej profesor. 
Wszystko tu na to si§ sklada, i pr/yroda kraju i röwnie bogata prze- 
szlosd, ktöra z kazdego zakqtka tak zywo przemawia do wyobrazni, 
ze czlowiek o tyle petuiejszem zyciem tutaj zyje niz za Alpami-, wlo- 
ska ziemia i wtoskie niebo, i kaniienie i ludzie tego kraju wydob§dq 
z tego samego gruntu psycliic/.nego bez poröwnania witjcnj, nizliby na 
nim wydalo zniwo w zwyklych, za Alpami, warunkach. Tu zavvsze 
zniwo obfite-, jakie? — to od ziarna zalezy i od uprawy.

— Przyznaj pan — wtrqcila pöfgiosem mlodsza dama do litera- 
ta • ze pan nad Wistq ani tak dobranych cytatöw nie przytaczasz 
z rzymskich klasyköw, ani nie umiesz by6 tak zlosli'wym, a przynaj- 
mniej z takiem powodzeuiem ...

— Juz  to — odgryzl si§ zaczepiony przy wesotym wtörze smie- 
cliu calego towarzystwa — trudno o lepszego sprzymierzenca od pn- 
ni. J a  sam zaozynam wierzyc w tez§ profesora, widzqc paniq tak 
okrutnie „zlq“ pod wloskiem niebem; widacjednak, jezli teza praw- 
dziwa, ze pani i w domu „zla“, tylko ta .zloSc“, drzemiqca i bezwla- 
dna, une mechancete latentr, tu bud/.i si§ dopiero z uspienia i dokazuje 
z takq zywotnoSciq.

— Tak — rzekl Senator — tutaj i zbroduie wi§ksze i jasne stro- 
ny ludzkiej natury uwydatniajq si§ silniej, z pelniejszq zywotnoäciq. 
Ze Wlochy görujq liczbq zbrodni i potwornoäciq — to wiadomo-, ale 
nawet i w potwornoSci zbrodni spotkasz si§ tu z pewuq klasycznq

') Carminum Liber I, Ode II. Ad Caesarein Augustuui 45(: Jak naj- 
pözniej wracaj do Niebios i dlugo jeszcze wesöl przebywaj wsröd narodu Kwi- 
ryna- (wsrdd Rzyraian).



miarq, ktörej syn tej odwiecznej kultury nie potrafi przekroczyd; 
zbrodnia Wlocha, ehociazby jak monstrualna, nie dosiggnie nigdy tej 
ohydy, tego wstr§tnego skrzywienia ludzkiej uatury, ktöra cechuje 
ty k  zbrodui, popehriau3'ch w Berlinie lub w Londvnie, czy to wsröd 
szumowin spolecznych, czy na towarzyskich wyzynach.

— Prawda — odezwal si^ artysta — znam Wtochöw lepiej, co 
najmniej dtuzej, nizli ktokolwiek z panstwa, i najzupelniej panu przy- 
znaj^ shisznoäc. Co pan jednak sqdzi o terazniejszej sztuce wloskiej,
o jej strasznem, suchotniczem wyjatowieoiu? Co z niq Ixjlzie? Czy 
nad uiq zabrzmiat jakis fataluy wyr>>k: Der Mohr hat seine Schuldigkeit 
gethan.. Czy ona juz nigdy nie podzwignie si§, nie odfcyje?

— Tak, albo nie — nie wiem. Tylko to dla mnie pewue, ze przy- 
szloSc wtoskiej sztuki, jak  wogöle przyszloäc Wloch, zawisia glöwnie 
od przyszioSci tych dwudziestu wiorst kwadratowych, ktörych wido- 
kiem panstwo nie mozecie si§ nasycitf...

— Trudno prawdziwie pojqc, jak  ten naröd, tak pod kazdym 
wzglgdem bogato obdarzony, takq wyposazony tradycyq, z takq krwiq, 
w zyiach, krwiq wielkich mistrzöw XVT stulecia, jak  ci ludzie, pa- 
trz^cy codzien na arcydziela, do ktörych my zdaleka pielgrzymujemy, 
nie mog<} dzisiaj nie z siebie wydaö, coby wystrzelilo ponad poziom 
mierno^ci...

— Wstydz§ si§ odezwac z tem zdaniem — wtrqcila starsza da- 
ma — zwlaszcza przed takimi sgdziami; mnie si§ jednak wydaje, ze 
wlaänie wielkie rzeczy, oglqdane nieustaunie od samego dzieciiistwa, 
opatrzone, spozywane codziennie jak  chleb powszedni, przestajq dzia- 
la6, albo przynajnmiej nie dzialajg tak silnie, nie budzq tej fcwörczo- 
äci, co w nas, „pielgrzymach“, przyby wajqcych do Wfoch juz i z pe- 
wnem przygotowaniem i w uroczystszym, niecodziennym nastroju, 
ktöry pot^guje wrazliwo&5 i zarazem twörczo66 podnieca...

— Bardzo stusznie — ozwaio si§ par$ glosöw.
— J a  zas — przeczyl Senator — nie zgodzilbym si§ z paniq, a ra- 

czej osmielitbym si§ ograniczyc ogölne zastosowanie tego zdania. Gdy
by tak bylo, tak byc m u s i a t o ,  wszelka spuScizna wielkiej prze- 
szlosci bytaby niezmiernie wqtpliwem dobrodziejstwem, a raczej in- 
wentarzem, z ktörego kazdy naröd powiuienby si§ otrzqsinjc, jezeli 
nie chce zmarniec. Tak smutno nie jest, nie.

— Smutno, czy tez wesolo, to rzeczy nie rozstrzyga — przerwai 
literat. — Dla mnie niema najmniejszej wqtpliwoSci, ze dzisirjsza 
epoka, to czas upadku wszystkich romanskieh narodöw, z wloskim na- 
turalnie na czele, jako najstarszym, wi§c najbardziej przezytym. Ja^ 
dokoncz^ tylko: der Mohr kann gehen...



— To jego rzecz, czy zechce sluchac panskiej komendy. Zresztg, 
przyznaj pan, jeäli laska, ze pan tg niemieckg komeudg powtarzasz 
tylko, nie mySlgc nawet o tem, za a u t o r y t e t e m ,  przed ktörym 
w ogölnoSci nie bijesz chgtnie czolem. To przeciez wysnute najlogi 
czniej z mgdroSci, prawiijcej o „zgnitym zachodzie“.

L ite ra t  chcial sig broniö; pani Z. jednak, prezydentka Trybuna- 
1 u, odlozyla jego sprawg do nastgpnej kadencyi, proszgc natomiast se- 
natora o wyjaSnienie, dlaczego „tych dwadziescia wiorst kwadrato- 
wycli“, jak  sig wyrazil przed chwilg, to takie „nieszczgScie Wloch“, 
ktöre gubi ten naröd? Nie odejdziemy — dodala — z tego miejsca, 
skgd te „wiorsty“ tak nroczo sig przedstawiujg. dopöki nas nieprzeje- 
dnany, widac, w r ö g  R z y m u  — tego nigdy nie przypuszczalismy 
w panu — nie przekona, albo broni nie zlozy.

— Owszem. Nie Rzym, ale k w e s t y a  r  z y m s k a gubi Wlo • 
chy. Gdybym byl Wlochem, bylbym pewnie röwnie gonjcym zwoleu- 
nikiem wloskiej jeiinosci, jak wszyscy ci panowie z M o n t e  C i -  
t o r i o ,  czy z P a l a z z o  M a d a m  a .  A jednoSc—to t e n  Moloch, 
ktöry polkngl panstwo papieskie i bez niego nie moze zyc. Musial go 
polkngd, musiai tego dokonac w spölce z wrogami papiestwa, ktörych 
jednoSc Wloch nie a nie nie obehodzila, albo bardzo malo, a na dobi- 
tek ideal jednosci dokonal sig w tym samym momencie, kiedy losy ka- 
tolicyzmu zrosly sig, jak  nigdy w ciggu wieköw, nierozenvalnie z pa- 
piestwem: w dwa miesigee po watykanskim Soborze. Wloch moze by£ 
tylko katolikiem, albo bezwyznauiowcem, i to, na nieszczgScie, nie 
bezwyznaniowcem w rodzaju poczciwych Warszawiaköw, c o to  j e 
dnak i z Arcybiskupem dobrze, i z Kahalem, i z Loig; Wloch, jezeli 
nie jest katolikiem, i to twardym, nie moze byc kim innym, jak  woju- 
jgcym bezwyznaniowcem, zawzigtym, nieprzejednanym wrogiem pa
piestwa, Kosciola i katolickiej religii; protestantein nie bgdzie. Dar- 
mo MetodySci rozbili namioty w Rzymie po r. 1870; liczyli na latwy, 
obflty polöw wobec religijnych potrzeb wloskiej natury i przepasci, 
jaka rozwarla sjg migdzy papiestwem a zjednoczonij Jtalig. Tak, ten 
naröd, skazany dziS na panQwanie elementöw, ktörych dzielem i za- 
slugg jest spelnienie idealn narodowego. To panowauie gubi go i gu- 
bic bgdzie coraz bardziej; im pelniejsza zywotnoSc wloskiej natury, 
im siluiejsze w niej «wiatla i cienie, tem szybszy a nieuchronny upa- 
dek na pochyloSci, na ktörej, nie wiem, jaka sila mogtaby go po- 
wstrzymaö. Zadna bowiem strona nie ustgpi i ust$pi6 nie moze. Szko- 
da bylaby Rzymu, dla Sztuki, i wigcej, niz dla Sztuki, dla Cywiliza- 
cyi — szkoda nieobliczona; gdyby jednak jakiä kataklizm poclilongl 
te „kilometry“, tych dwadzieScia, lub, powiedzmy: pig6dzie<ii}.t wiorst 
kwadratowych — Wlochy bylyby odrazu uratowane, a Stolica Apo-



stolska moglaby jasniec w calej pot^dze na jakiejkolwiek wyspie: ubi 
f  'eh'ns ibi Ecclesia.

Lekki okrzyk wyrwal si§ z ust dam. Ktos zapytat:
— Jezeli tak, czemuz bez kataklizmu Stolica Apostolska nie mo

ze przeniesc swej siedziby na Elb§, na Capri?
— Nie moze. „Dla Swi§tego spokoju“ niejeden wiele zrobi-, ks. 

Pecci '), czy ks. X., mogliby i gotowi wiele zrobic dla dobra, dla ra- 
tuuku wlasnej ojczyzny, Papiez nie moze opuScic grobu Sw. Piotra, 
no i Sw. I’awta, pöki ich ziemia nie poclilon^la, a Martwe jakieS mo- 
rze nad nimi nie faluje-, nie opusci ich ani dla wspomnien Napoleona, 
ani dla pami^ci Tyberyusza ani dla jakiejkolwiek, chocby najdog»d- 
niejszej siedziby, bez zadne.j tradycyi.

— Dobrze — odparta dama — jakiez sq jednak powody, ktöre 
nie pozwalajq drugiej stronie ustqpic? Kozumiem dubrze, ze nie na to 
zabrano Rzym, zeby po kilku latach z niego wymaszerowac.; dziS juz 
jednak wymarlo, albo wymiera pokolenie, ktörego ambicya, honor, 
zwiqzaiy si§ tak silnie z posiadauiem Rzymu... Mnie si§ zdaje, ze j e 
dnak z kazdym rokiem trudnoSci raczej zmniejszaji}. sie, nie 
zwi^kszajtj.

— Z drugiej strony jednak roSuie sila przyzwyczajeuia; na calej 
linii oswojono si§ z Rzymem krölewskim; oswojono sitj z jednej s tro
ny i z drugiej, co ujylo niezawodnie wiele ostroSci calej sprawie, ale 
bynajmniej nie usungio jej za^adniczych trudnoSci. J a k  zresztq wyo- 
brazic sobie sam przebieg tak kapitalnego zlozenia broni przez Zje- 
dnoczone Wlochy, bez innego, jak  moralnego przymusu; na taki zaS 
fizyczny pr^ymus ani zgola sie nie zanosi w obecnych okoliczno- 
Sciach, co swojq drogij. nie zwalnia Wloch od nieustajqcej obawy
o „kosztownq“ stolic§; ani tez w jakichkolwiek okolicznosciach nie- 
podobna sobie wyobraziö ustjjpienia Wloch z Rzymu pod obcym na- 
ciskiem. bez nieslycbanego, okiopnie jqtrzqcego upokorzenia houoru 
uarodowego. Tak zaS naröd wloski, pozbawiony swe j dzisiejszej stoli- 
cy, nie przestalby byc nieprzejednanyui wrogieui Papiestwa. Nicby 
si^ ua tem nie zvskalo; zwigkszylaby si§ tylko pochylosc, na ktörej 
Wlochy staczajq ku upadkowi, a 20 mtteinbre, i to w poprawnem, 
niebezpieczniejszem wydauiu, bylby znöw tylko kwestyq czasu.

— Z tem wszystkiem trudnoSci dzisiaj mniejsze, bez poröwnania 
mniejsze, niz przed dwudziestu, przed kilkunastu laty — odezwal si§ 
profesor. Najlepszy znak, ze dziS möwi si$ o R z y m i e ,  o k w e -  
s t y i  r z y m s k i e j ;  dawniej möwiono nie o niej, lecz o p a n -

') liozmowa toczyla sic; naturaluie jeszcze za poutyfikatu Leuna XIII



s t w i e p a p i e s k i e m .  To post^p olbrzymi, wielka wygrana. Po- 
znalem Rzym w szesnaScie lat po zaborze. I  wöwezas jeszcze nie mö- 
wiono w Rzymie o k w e s t y i  r z y m s k i e j ,  ani po jednej stro- 
nie, ani po drugiej. Jednych bylbyg smiertelnie urazil i doprowadzil 
do wScieklosci, gdybyS osmielil sie najdelikatniej navvet dotknqc tej 
kwestyi, wedtag nich raz na zawsze zatatwionej bezwarunkowo; wöw
ezas to wlaSnie wysztv z ust kröla Huniberta slowa, jego, czy tez je- 
mu w usta wlozone: ltomu intangibile, panaceum na zazegnanie wszel- 
kic.h antydynastycznych dqznoäci. Nie lepiej zas bylbys wyszedl, gdy- 
byS ktöremnkolwiek Monsignorowi powazyl si§ möwid o R z y m i e  
papieskim; raz w raz slyszalo si§ o tem, ze rychlej, czy pözniej muszij, 
przyjsc o b e e  w o . i s k a  — jakie? nikt nie wspominal—i przywröcid 
porzqdek, co mialo röwnad sig, naturalnie, odbudowaniu panstwa pa- 
pieskiego w granicach z r. 1860. I, wedlug mnie, wielkie szcz§scie, 
za ktöre dzi§köwac Bogu, ze takich wojsk i takich panstw, ktöreby 
wyslaly te wojska, nie bylo za Alpami-, trzeba ich bylo szukad na 
ksifjzycu.

— Znalem dobrze tych Monsignoröw i nie-Monsignoröw — prze
rwai artysta. — Przypominali mi zawsze naszych weteranöw z 1831 
r., ktörzy do konca Zycia z kazdq wiosn}}, wyczekiwali europejskiej 
wojny i tryumfalnego powrotu z emigracyi. 1, b$dz co bqdz, nie mo- 
zna zaprzeczyc, ze gwalt z r. 18(50, w niczem nie lepszy od gwaltu 
z r. 1870.

— To inna sprawa; nie möwimy o odpowiedzialnosci moralnej; 
stoimy na grum ie faktöw spelnionych. Inna tez rzecz, ze Pius IX  
n i e  m ö g l  ratowac p a p i e  s k i e g o  R z y m u ,  ani w r. 1800 
wyrzeczeniem si§ 40,000 kilometröw kwadratowych, ani w dziesi§c 
lat pözniej odstapieniem pozostalych 12,000 i Panstwo papieskie zni- 
klo-, zniklo, lub zuika pokolenie, ktöre je paini§ta!o; oswojono si§ 
z tem, ze go niema, przestano go zalowad. Rzym stoi i dopöki stadb^- 
dzie, dopöki, jak  pozwolilem sobie powiedzied, nie bijdq nad nim falo- 
waly nurty jakiegoä Martwego morza, dopöty Stolica Apostolska b§- 
dzie si<j o ten Rzym dopominala. Swiat katolicki zaS nie przestanie 
uwazad zaboru Rzymu za uzurpacy§, ktöra musi ustac i ustanie, nie 
dziä, to jutro, jak tyle takich uzurpacyj papieskiego Rzymu przeszlo 
w historyi i tak zapadlo w niepamigd, zehistorya tylu nieudanych po- 
kuszeh nie jest, jakby byd mogta, powinna — naukij dla wspölcze- 
snycli zaborcöw i wladcöw Wiecznego Miasta.

— Przyznasz pan jednak — wtnjcil l itera t — ze we wszystkich 
tych reklamacyacli möwi si§ wyraznie o g w i e c k i e j  w l a d z y ,  
a wi<jc o dawnem panstwie koscielnem, do przywröcenia ktörego sam 
profesor, widac, mimo swych katolickich przekonan, nie bardzo-



wzdycha. Tak, s w i e c k i e j  w l a d z y  nie moze zrzec sig ani 
Leon X I I I ,  ani zaden jego nastgpca: swieckiej wladzy, ktöra bgdzie 
rgkojuiig jego niezaleznosci i swobody w decyzyach; czy ta wladza 
bgdzie sig rozciggala nad obszarem 400, czy 40,000 kilometröw kwa- 
dratowych, to moze byc rzeczg nieobojgtn§ w tej, lub owej epoce; raz 
obszar 40,000-czny bgdzie uchodzil slusznie za niezbgdug rgkojmig 
niezaleznej swobody ruchöw, kiedyindziej stanie sig tylko krgpujgcg 
zawadg a natomiast 400, czy 4,(>00 wystarczy najzupelniej do zabez- 
pieczenia niezbgdnego stopnia zaleznoSci. Nie znam matematyczuego 
zröwnania, ktöreby moglo sluzy6 do znalezienia tej cyfry; to zalezy 
od mnöstwa imponderabiliöw politycznych i kulturaluych, ktöre nie 
dadz<} sig wyrazic w  cyfrach; panstwo sami n i e z a w o d n i e  najlepiej je 
odczuwacie.

— W ten sposöb—rzekl l i te ra t—nie bylibysmy cliyba dal^ko od 
wloskiego Prawa Gwarancyi, ktöre przeciez zapewnia Papiezowi pel- 
n<j udzielnoSö i niezaleznosc w obrgbie W atykanu i paru innycb punk- 
töw. Moze dziS Papiezowi trudno uznac to prawo, odrzucone i potg- 
pione przez Piusa IX ; tem wigksza, ze stanowiska panöw, s/koda, ze 
nieugigtosd Piusa IX  tak zaognila sprawg i zawiklala zarazem.

— Myli sig pan stanowczo; to, co ja  uwazam za mininnmi w rg- 
kojmiach, r z e c z y w i s  t y c l i  rgkojmiacb niezaleznoSci Stolicy 
Apostolskifj, chocby przy najszczuplejszym rozmiarze miniaturowego 
panstwa papieskiego, to nieskonczenie dalekie od oslawionych Gwa- 
raucyj, ktöre mialy zrobic z Papieza nie innego, jak w l o s k i e g o  
biskupa, otoezonego pewnym nimbem na wigkszg chwalg Zjednoczo- 
uycli Wloch, a dla zamydlenia oczu katoliköw calego swiata. Mniej- 
sza o to, ze Prawo Gwarancyj bylo wloskg U'itawg, uchwalonij jedno- 
stronnie przez Parlament, a nie migdzynarodowym traktatem.

— Gdvby jednak nie odporne bezwzglgdnie stanowisko Piusa 
I X  przed zaborem Rzymu i bezpoSrednio po zaborze, G w a r a n -  
c y e mozna bylo oblec w formg traktatu, ubezpieezonego powaznij 
rzeczywiScie gwarancy<j mocarstw europejskich; zresztg i sama ich 
osnowa mogla uledz rozliczrym zmianom, gdyby Pius IX  nie byl od- 
rzucal zas idniczo wszelkiego porozumienia. Slowem: w r. 1870 bylo 
bijdz co bgdz niedaleko od tego, co panowie uwazacie za rzecz tak 
poztjdang zaröwuo dla Papiestwa, jak  i w interesie zjednoczonej Italii.

— Hrzypominam sobie jedng nowelg wloskg, ktönj kiedys czy- 
talam; rzecz dzieje sie gdzieS wglgbokim zakgtku prowineji, w pölnoc- 
uych W'loszech, we wrzeäuiu 1870 r., w wierzgeym, katolickim domu, 
w ktörym z nerwowem naprgzeniem wyezekujq odpowiedzi Piusa IX  
na propozycye Wiktora Emanuela; rodzina rozehodzi sig wieezorem; 
w nocy ojeu rodziny sni sig szezgsliwe rozwigzanie kwestji rzymskiej:



papiez godzi si§ na propozycye kröla, radosc Rzymu i calych Wlocli, 
przepyszne widnokrggi odslaniajq si§ przed oczyma sennrgo katoli- 
ka-patryoty; rano —' czyta w dzieunikach telegramy o zaj§ciu Rzy
mu przez wloskie wojska.... Ladna nowelka, pisana z prawdziwie wlo- 
skq fugq, czy uie Castelnuova-, czytajqc jq, mySlalam, ze tak samo 
bylabym cztila w r. 1870, gdyby in byla Wloszkq.

— Bez wqtpienia, miliony wlochöw czuly tak  samo w r. 1870-, 
duzo bylo jednak takich, co z röwnem napr§zeniem wyczekiwali od- 
rzucenia krölewskich propozycyj, wzd.vchajqc dawno do zaboru Rzy
mu, do wyp^dzenia Piusa IX, nawet do przeksztalcenia bazyliki Sw- 
Piolra w Swiqtyni§ P r a w d z i w e g o  B ö s t w a .  Rozumniejsi po 
miedzy nimi Smieli si§ z fanatycznych enfants terribles albo i nie Smie- 
li si§ wcale, l§kajqc si§ nie bez racji, by ich dziecinstwa nie zatopily 
lodzi, na ktörej S p r a w a przybijala szcz§Sliwie do przystani-, byli 
modernd, proprio buoni cuttolici i — ukladali P r a w o  G w a r a n c y i ,  
na ktöre Pius IX  juz dla tego samego, i przedewszystkiem dla tego 
jednq tylko mial odpowiedz: Non possumu*. Tak moi panstwo, nie 
wiem, czy bylo kiedykohviek w historyi wi§ksze niebezpieczenstwo 
dla Papiestwa i dla katolicyzmu. Wyobrazmy sobie: widoma Glowa 
KoSciola, przeobrazona w wloskiego biskupa, na utrzymaniu kröle- 
stwa, opanowanego zupelnie przez massonöw czy tez niebezpieczniejsze 
jeszcze dla koSciola sekty; i to w cliwili takiego fermentu, jaki wrzal 
w samem lonie Kosciola po Watykanskim Soborze. Jezeli kiedyS 
przyjdzie do upragnionego modus vivendi, kto wie, czy jego podstawy 
nie b^dq si§ krötkowidzom wydawaly czemS nie tak daleko odbiegajq- 
cem od G w a r  a 11 c y i z r. 1871. Niejeden nawet artykul tej ustawy, 
w doslowuem brzmieniu lub niewiele zmieniony, stracilby po 30 albo 
40 latach cate swe niebezpieczne ostrze-, tak  urosla w tym czasie po • 
powaga i sila Stolicy Apostolskiej na wewnqtrz i na zewnqtrz, w Ko- 
Sciele i wobec calego Swiata.

— W takim razie — odezw al si§ znöw literat — warto b§dzie 
po utw'ierdzeniu modus vivendi, przenieSd pomnik Garibaldiego, nie- 
daleko, na plac S. Piotra, a nast<;pca, przypuScmy, Leona X I I I —po- 
Switjci pomnik W iktora Em;tnuela na Arucoeli. Bo przeciez, wedtug 
samego profesora, Paüstwo KoScielne — 10 dla Stolicy Apostolskiej 
najfatalniejszy balast, co najmniej, w dzisi* jszych okolicznoSciach; 
bez VViktora Emanuela, no i bez Garibaldiego, nie bjloby nigdy 
przyszlo do uwolnienia Papiestwa od tego meszcz^Scia; jezeli zaS 
i w tem jeszcze wygrana — jak uwazacie — ze jakiS modus vi< tndi na- 
stanie moze kiedys w X X  wieku, a nie przyszedt do skutku w r. 1870, 
to przeciez juz jedyna zasluga Venti Setiembre....



— Darnjcie panstwo — wtrqciia pani Z. — ze przerw§ na chwi- 
leczk§ tak ciekawq dyskusy§. Przed kilkunastu laty bytam raz 
w Val di Pompe’, panstwo wiecie, w tym olbrzymim przytuiku dla 
dzieci uwitjziouych zbrodniarzy, ktöry powstal z centymowej jaimuz- 
ny pielgrzymöw do cudownego miejsca. Przybyi tarn wlagnie nowy 
wychowanek, dziki, nie umiejqcy pacierza chlopak, syn galernika-, oj- 
ciec jego zamordowat zon§, zszedlszy j$ na schadzce z kochankiem. 
Myslalam sobie, co tez b§dzie z tego nieszcz§Sliwego stworzenia; 
tego roku wiaänie pytalam o jego losy. J e s t  dzisiaj znanym adwoka- 
tem, jednym z filaröw Circolo Cattolico w rodzinnem mie&'.ie; czemby 
byl, gdyby uie ta  straszna tragedya, ktöra go zawiodia do Pompei 
i oddaia pod opiek§ Madonny—latwo doäpiewac. Siyszalam, ze na 
miejscu morderstwa wystawil kaplic§ dla Madonny; nikt jednak nie 
b§dzie myslal o nczczeniu pami§ci rodzicöw dzisiejszego adwokata, 
ani uwodziciela jego biednej matki.

— Pani dobrodziejka rozstrzygneia stanowczokwesty§ poruszo- 
inj przez paua Antoniego — rzeki Senator -- bez apelacyi; wszak 11a 
to zgoda? Mog§ zatem powröcid do tego, co przed chwiki möwii pro- 
fesor, i slusznie zupeinie möwii, ze kwestya o b s z a r u ,  r o z m i a -  
r  u tego terytoryum, uad ktörem musi byc oddane Papiezowi nieza- 
lezne i niepodzielue z nikim wladanie, zawista od rozmaitych, nie 
stalych, zmiennych okolicznosci politycznych. Tak, od okolicznosci 
politycznych, i to politycznych snns phrase; profesor wspominal takze
0 jakichs kulturalnych impondernbiliach, ktörych znaczenia w tej 
sprawie — przyznajtj — ja  przynajmniej nie möglbym si§ dopatrze6 . 
To dla mnie kwestya wytqcznie i Scisle polityczna....

— Nie znam politycznej sprawy, kiöraby nie miala podkiadu 
kultaralnego....

— Mniejsza 0 to. Möwii ktoS, ze Pius IX  n i e  m ö g l  ratowac 
papieskiego Rzymu wyrzeczeniem si§ Panstwa Koscielnego w grani- 
cach czy to r. 18(50 czy tez 1870. Sluszuie. Nie wchodz§ zgola w psy- 
chologiq monarchy, ktöry nie odda nieprzyjacielowi trzech czwar- 
tych panstwa, czy tez pozostawionej mu jeszcze resztki,dopöki pozo- 
staje jakas jeszcze nadzieja ratunku. Nie 0 to tutaj chodzi. J a  twier- 
dz§ bez wahania, ze zaden najbystrzejszy nawet polityk — cöz mö- 
wic 0 Piusie i Antouellim — nie mögl absolutnie przewidzie<S w r. 
18Ö0 ani 1870 tego nieslychanego przeobrazenia mi^dzynarodowych 
stosunköw, jakie dokonalo si§ niebawem w Europie; w tem zas prze- 
obrazeniu — ja je uwazarn za wi^ksze i donioSlejsze od przeobrazen 
Napoleonskiej epoki ■— wlasnie rok 18H0 i rok 1 8 7 0  byly etapami 
pierwszorztjdnego znaczenia. 1



— Dziela Cavoura i Bismarcka: Wlocliy i Cesarstwo nie - 
mieckie.

— Jedno nie da sig bezdrugiego pomyslec. „Dzielo Bismarcka“. 
Metternich möwil: D".r Mensch fängt mit dem Baron an Dzielem Bis
marcka jest przedewszystkiem to, ze dzis prawdziwe „panstwo“ tarn 
sig dopiero zac.zyna, gdzie jest  obszar okolo pöt miliona kilometröw 
kwadratowych, ludnoSc okolo 50 milionöw; armia, na stopie pokojowej, 
ile moznosci, niedaleko od pöl miliona, na stopie wojennej w niewy- 
pröbowanych jeszcze milionowych cyfrach; budzet od pöltora do trzech 
miliardöw mai ek, no i kilkanasi ie do dwudziestu kilka miliardöw dlu- 
göw. Gdzie do tych cyt'r daleko, to nie „panstwo“, to konglomerat, 
skazany na najklopotliwszg zaleznosc od ktöregokolwiek prawdziwe- 
go panstwa, albo, co gorzej, od wszystkich razem. Che trihte fiyvra  
farebbe, tak zwaue Panstwo Koäcielue z 40,0<i0 kilom. kwadr. i coS 
ponad 5 milionami mieszkancöw dzisiejszych prowincyj wloskicli, ktö
re sktadaty panstwo papieskie przed r. I8 <>0 . A nie bylaby to przeciez 
jakas Belgia, albo Szwajcurya, ktöra nie moze, ale tez i nie p o tr ze -  
btije by na j mniej wchodzic w jakiekolwiek kolizye z rzgdami prawdzi- 
wycli, „izeczywistych“ panstw po-bismarckowskiej epoki. Byloby to 
bgdz co bgdz panstwo, ktörego wladca, jako widoma Glowa po- 
wszechnego Kosciola, musi kierowac zawitij niezmiernie maching dy- 
plomacyi w stosunku do tych wszystkich kolosöw o milionowych 
armiacb i miliardowych budzetach, bo na lonie kazdego z nich miliony 
i dziesiijtki miliouöw w l a s n y c b  p o d d a u y e h .

— Zapewne, smutno wyglgdataby wojna Piusa IX , lub Leona 
X I I I  z cesarzem Wilhelmen) o k u l t u r k a m p f ;  co prawda j e 
dnak, i dawniejsi papie/.e nie prowadzili wojen o podobue sprawy, 
i dobrze, ze takich wojen historya nie zapisala. Jezeli zas prowadzili 
wojny, to nie jako papieze, lecz jako wladcy tego nieszczgSliwego 
Panstwa Ivoscielnego, ktöre w ten sposöb zawsze bylo dla Apostol- 
skiej Stolicy „kulij, u nogi“. Jakaz  zatem jego „racya bytu“ w da- 
wniejszych czasach?

— Przedewszystkiem — odparl znowu Senator — Panstwo Ko- 
Scielne bylo przez dlugie czasy jedyng niemal, a w kazdym razie gtö- 
wnij, podstawij materyalnego stanowiska Glowy Kosciola. To darmo. 
Namiestnik Chrystusowy jest Xamiestnikiem na ziemi, i dla tego bez 
ziemskich materyalnyrh srodköw nie moze sie ani obejsc, ani takiej, 
jakiej potrzeba, dzialalnoSci rozwingc. Pöki wige p a n s t w o  nie 
bylo niczem innem, jak wlasuosciij, majgtkiem, przedsigbiorstwem 
p a ti u j 3  c e g o, Panstwo Koscielne spelnialo funkeyg zrödla do- 
cliodöw, sluzacydi do odpowiedniego utrzymania Glowy Kosciola 
i opgdzania kosztöw jego naczelnej administracyi. Ze wzrostem zadau

(j



panstwa wobec spoleczenstwa, ze zmiaiif}. pojijc politycznycli, w ca- 
lym swiecie cywilizowanym, panstwo przestalo byc majqtkiem, uposa- 
zeniem panujqcego, a op^dza tylko jego potrzeby ze swoicli docho- 
d6 w. Inaczej bylo ostatuiemi czasy w Panstwie Koscielneui: ostatni 
jego budzet oblicza! dochody na niespelna 21) milionöw lir, wydatki 
ua blizko 74 milionöw; deficyt, po odtrqceniu snmy, ktörq placily 
Wlochy (tytulem splaty dlugöw przypadajqcych na wcielone do Krö- 
lestwa prowincye), wyuosit okolo 18 milionöw; pokrywano go z switjto- 
pietrza. Dobrze z tem bylo Rzymianinowi, ktöry placil malopodatköw; 
w kazdym razie Panstwo Koscielne, jako materyalna podstawa sta- 
nowiska Papiestwa, stracilo wszelkq racy§ bytu dawno przed r. 187o.

— Tak — dodal prot'esor — jako materyalna podstawa, jako 
zrödlo utrzymywania Papieza i jego dworu, ale nie jako r^kojmia po- 
litycznej niezaleznosci Stolicy Apostolskiej. Pöki na apeninskim pol- 
wyspie bylo 5 albo 8 panstw, trzy — wedlug öwczesnych P'»j§c wiel- 
kie, jedno srednie, a dwa czy iz te ry  male, nadto zaS röwna wi^kszym 
panstwom co do obszaru austryacka prowincya — stanowisko Papie
za byloby wprost rozpaczliwe, gdyby zarazem nie byl wladcq jednego 
z tycli wlasnie „wi§kszych“ panstw wloskicli. Sytuacya /mienila si^ 
zupelnie po r. 18ti(); zjednoczenie Wloch pozbawilo wprawdzie P a 
pieza Swieckiej wladzy, ale röwuoczeSnie poloiylo koniec stosunkom, 
w ktörych Panstwo Koscielne bylo przez dlugie wieki nieodzownq 
dla niego koniecznosciq.

— Jezeli tak — wtrqcil literat — to raczciez mi panowie po- 
wiedzied, kiedy mniej wi§cej, jak  sqdzicie, nastanie znowu laka kon- 
stelacya, ze Papiez b§dzie po dawnem» potrzebowal, nie samego juz 
tylko Rzymu, ktöry nie przestajecie dla niego reklamowac, ale i ca- 
lego panstwa, co si§ zowie panstwa? Dla Wloch — latwo to pojqc 
sytuacya nie do pozazdroszczenia, nie miec nigdy pewnosci, jaka cztjsc 
ich panstwowego obszaru btjdzie, w miartj kazdorazowych okoliczno- 
sci, uieodzownie potrzebna nast§pcy sw, Piotra!

— Co do mnie — rzekt profesor — nigdyby mi to snu nie po- 
psulo, chocbym byl najgor§tszym wtoskim szowiuistq. Taka koufigu- 
racya polityczna naszej Europy, w ktörejby dawne Panstwo KoSciel- 
ne moglo byc rzeczy wistq r§kojmi$ niezaleznosci Stolicy Apostolskiej
— to juz niezaprzeczona wlasnosc historyi, ktöra chyba nigdy sig nie 
powtörzy. Idziemy raczej ku temu, ze wnuk»m naszym te dzisiejsze 
kolosy — tak, z wyjqtkiem Rosyi i Wielkiej Brytanii — te europej- 
skie kolosy bed.j, si§ wydawac karlami w poröwnaniu z tem, na co oni 
moze b^dq patrzyli i w czem zyc b§dq: w poröwnaniu z panstwami- 
kontynentami, wsröd ktörych starej Europie, jezeli nie ostatnia, to 
w kazdym razie nie pierwsza rola dostanie si§ w udziale. W takiej



^aS Europie uie b§dzie miejsca na Panstwo Koscielue o 40,000 kiloni. 
kw.; byloby to smieszne, nie wi§cej. Tem wi§ksza natomiast b§dzie 
w takim razie k o n i e c z n o S d  niezaleznego terytoryum nad Ty
brem, ze swobodnym do morza przyst§pem, z ktörego nast^pca Sw. 
P iotra  sprawowad b§dzie swoje rzady duchowne nad setkami milionöw 
katoliköw na obydwu pölkulach, w takiej samej niezaleznosci od 
Kuropy, zjednoczonej i niepodzielnej, jak  od Ameryki i innych konty- 
nentöw.

— Brawo — odezwal si§ litera t — nasze panie powiuny profe- 
«orowi przyznac pierwszsj nagrod§ za szcz§sliwe rozwiijzanie zawilej 
k w e s t y i  r z y m s k i e j .  Natomiast co do poprzeduiego rekordu,
0 ktörym byla mowa, na arenie milosci Wloch i Wlochöw, to pan tak

zagalopowal w swoicli pitjknych fantazyach, ze« go pan przegral 
niespostrzezenie i to przegral z kretesem. W szak Wloch wcale nie 
bwdzie w tym panskim Zlotym Wieku, no i nas tez nie b^dzie, rozu- 
mie si§. l’rawda, oszcz^dzasz im pan bolesci wymaszerowania z uko- 
ebanej Stolicy, bo nieboszczyki i w panskim Zlotym Wieku nie b§d$ 
maszerowali....

— Przestan pan, kochany panie Antoni — rzekl Senator. .)a uie 
poraz pierwszy slysz§ te rzekome „fautazye“ profesora i bior§ je naj- 
zupelniej na seryo; nie mysl^ tylko, zebym mial w n u k ö  w tak dlu- 
gowiecznych, ktörzyby si§ doczekali tych przeobrazen. „Zjednoczone 
Stany Europy“, czy jakby je tarn liazw ac, prawda — to dawne ma- 
rzeuie niepoprawnych utopistöw i przez to tak zdyskredytowane, ze
1 dzis z daleka tr<jci zapachem utopii. A ja  w nie wierz§, i silnie wie- 
rz§, choc uie mam przeciez opinii marzyciela-, wierz§, chod nie jestem 
bynajmniej zwolenuikiem republikanskiej formy rzqdu i uwazam jq. 
zawsze — nie o Szwajcaryi tu naturalnie mysl§ — za krötszy albo 
dluzszy czas przejäciowy, prowadzqcy uieuchronnie do upadku — lub 
do imperyalizmu I te przyszle Zjednoczone Stany Europy wyobra- 
zam tez sobie jako monarchiq, tak, prawdopodobnie moze nawet z ktö- 
rakolwiek z pamijijcych dzisiaj dynastyj-, qui vivra verra, a moze ry- 
chlej jeszcze doczeka si§ dzisiejszycli Zjednoczonych Stanöw amery- 
kanskich, przeksztalconych w Cesarstwo, jezeli tendeneye imperya- 
listyczne beda si§ w tem samem, jak  dzis, tempie rozwijaly za A tlan- 
tykiem.

- -  Ciekawe horoskopy.... Moze jednak rzeczywiäcie blizej 
w Ameryce do Cesarstwa, niz w Europie do Stanöw Zjednoczonych...

— Zapewne. Dlatego wydajq si§ one dzis jeszcze (panu Anto- 
niemu uaprzyklad) fantazyq i utopiq, tak odleglg od twardej „euro- 
pejskiej“ rzeczywistoöci, z wysrubowanym do ostatecznych granic 
militaryzmem, z rujuujqcym wszystko zbrojnym pokojem, tem bl$d-



nein kolein naszej epoki, z antagonizmami podsycanymi szowinizmem 
narodowym, jakiego w historyi nie bylo i nie bgdzie; z uciskiem slab- 
szego przez silniejszycli, dla tego tylko, ze jes t  sJabszym, siowem 
z calij, t$ w swoim rodzaju bogatg, a niewesolq, spuöcizng. Bismarcka 
i jego dziela, ze powtörzg to wyrazenie. I  nie widzialbym wyjscia 
z tego blgdnego kola, wyjöcia jako tako pozgdanego — bo otwarta na 
osciez brauia spolecznego przewrotu nikoniu sig nie uSmiecha, liikomu 
z nas przynajmniej tutaj obernych — r.ie widzialbym zadnegn wyj- 
sci t.gdyby nie jeden czynnik, i to ten wlasme, ktöry, wedlug mnie, za- 
wsze i  wszgdzie ma ostatnie stowo w rozwigzywaniu nierozwiklanych 
na pozör problematöw. W tem zuöw nie zgadzam sig z szanownym 
profesorem. Czlowiek obejdzie s i g  bez swobody, ktörej mamidlo zawio- 
dlo go do najcigzszej niewoli; obejdzie sig bez s z c z g s c i a  osobistego 
i domowego, ktöre spuscizna „dziel Bismarcka“ coraz bardziej za- 
truwa i umies/.cza w muzeum niezrozumiatych dzis juz prawie prze- 
zytköw; obejdzie sig bez wszelkicii takicli döbr idealnych, ktörych 
wartosd tyle stanowi o wartosci zycia ludzkiego; bez pozywieuia 
sig nie obejdzie, bez clileba powszedniego. I ta wlasnie coraz bardziej 
.piekgca“, tak, .piekgca“ kwestya clileba powszedniego, zmusi Euro- 
pg rozbroic sig na wewngtrz, a uzbroic na zewngtrz, odeslac do l a -  

musu historyi narodowe antagonizmy, przesladowanie i  nieuawiSc cu- 
dzych jgzyköw, czy tez szczepöw, stangd rgka w rgkg przeciw „rzeczy- 
wistym“ nieprzyjaciolom, tym, k tö rzy je j  odbierajg chleb powszedni, 
odbierajg juz dzisiaj i w przyszlosci bedg jeszcze wigcej odbierali, 
ktörzy jg na smierc glodowg skazuji}.... Z kazdym dziesigtkiem lat 
bgdzie coraz gorzej i coraz grozniej, w miarg coraz wigkszego udo- 
skonalenia srodköw produkcyi i Srodköw komunikacyi.

— A przyszloSc Wloch?
— PrzyszloSc Wloch — odparl S e n a t o r  —  zalezy o d  k w e s t y  i  

r z y r a s k i e j ;  möwilem to i powtarzam: od szczgsliwego jej rozwia- 
zania pöki czas, albo takiego zabagnienia, ze bgdzie juz za pözno.

— „Pöki czas“ i „Za pözno“? Nie rozuiniem....
— K w e s t y a  r z y m s k a  rozwarla przepasc migdzy Wlo- 

chami a Papiestwem, oddala Wlochy pod panowanie sekciarzy lub 
doktryneröw, przez to odwraca uaröd od religii, rzuca na pastwg zy- 
wiolöw przewrotowych i gorszej moze od nich jeszcze, niebezpiecz- 
niejszej gangreny kultoralnej; jesli ona zatruje swoim jadem or^a- 
nizm narodowy, rozklad bgdzie postgpowal tak szybko, ze przyszle 
pokolenie, wychowaue w dzisiejszych szkolach, zepsute „idealem“ 
D ’Annunzia, zniszczone uzywaniem, nie zdobgdzie sig na ratunek, bg
dzie za pözno. Szczgsliwe rozwigzanie nieszczgsnei kwestyi rzymskiej
— to moje glgbokie przekonanie — jest niezawodnie rzeczg stokrod



wazniejszq i zywotniejszq dla Wloch niz dla Papiestwa. Ono wyjdzie 
«alo z tt-j walki; nie opieram tego uiniemania na przepowiedni ewan- 
gelieznej, bo w ogöle rzeczy nadprzyrodzonych nie lubi§ wciqgac w dy- 
skusy§; mnie wystarcza najzupeluiej uauka, jakq czerpi§ z 19 wieköw 
historyi. Czy jednak Wlochy podniosq si§ z upadku, do ktörego dqzq 
tak szybkim krokieui, a je>li si§ nie podniosq, co czeka ten kraj, jaka  
jego  przyszloSc? Na to niema odpowiedzi.

— Znajdzie sitj — rzekl profesor — doSd zdrowych sil w tym 
narodzie, by puwstrzymac upadek. A trzeba sobie tego zyczyc nietyl- 
ko z przyjazui dla Wloch, ale takze i w interesie sprawy katolickiej. 
Bqdz co bqdz, Rzym jest we Wloszech i nikt go stqd nie ruszy, 
z Rzymem zas zwiqzany Biskup rzymski, Glowa Kosciola.

— Czy jednak ten Scisly zwiqzek Stolicy Apostolskiej z Wlo- 
■c!iatni, nie ze Zjednoczonq Italiq, rozumie si§, ale z krajem, z naro- 
•dem, nie b'§dzie si§ z biegiem czasu coraz bardziej rozluznial, chocby 
w miar^ rozszerzania si§ katolicyzmu i rozrastania Kosciola na in - 
nych kontyneutach, zwlaszcza w Auieryce?

— B§dzie, albo nie b§dzie; to wlasnie, zdaje mi si§, zalezy prze- 
dews/cystkiem od k w e s t y i  r z y m s k i e j .  Naturalnie, jeSli W lo
chy b§dq brntjly coraz bardziej w antychrzescijanskich dqznosciach. 
R z y m  p a p i e s k i  stawac si§ b§dzie z konieczuoäci coraz wi^cej 
katolickiem Oosmopolis, i z czasem moze utraoic tradycyjne znamiona 
wloskie, ktörych dotqd jeszcze nie stracit. Tak wloska Homa intangi- 
bile doprowadzi do tego, ze w samej stolicy Wloch wytworzy si§ obce 
cialo, ktöre dziS jeszcze obrem nie jest, mimo calej swej powszechno- 
sci, a przez tak dlugi szereg wieköw stanowilo chlub§, kleiuot Wloch, 
najcenniejszy ich skarb, dzwignie wioskiej cywilizacyi. Zawsze wlo- 
ski i na wskroS wloski Rzym moze stad si<j obcym, moze z czasem wy- 
lunid si§ z Italii przez to tylko, ze jest dzii jej stolicq. Przeciwnie, 
w razie szcz§sliwego rozwiqzania dzisiejszej k w e s t y i  r z y m 
s k i  e j ,  Rzym papieski b^dzie i nadal wloskim, b§dzie po dawnemu 
cilubq, ozdobq Wloch, dzwigniq ich znaczenia wobec calego swiata, 
w wyzszym nawet stopniu, niz kiedykolwiek...

— Tego przewidywania, tego ostatniego mianowicie, przyznaj^ 
si$, nie rozumiem, a przynajmniej nie mog§, zdaje mi si§, wejSc w wla- 
sciwq my£l profesora. Przyznaj§, zellzym papieski byt wloskim przez 
dlugi szereg wieköw, ze byl nim w calej pelni jeszcze w r .  1870, mimo 
francuskiej zalogi i cudzoziemcöw w papieskiem wojsku. Co 
jednak, usprawiedliwialo zawsze w moich oczach poniekqd za- 
bör Rzymu, ze stanowiska wtoskiego, rozumie si§, narodowego: to 
wlaSnie zrozumiala obawa, ze si§ tak wyraz?, post§pujqcego w y i i a -  
r o d o w i e n i a  Rzymu, z ktörem mozna bylo liczye si§ juz za Piu-



sa IX , tem wi§cej, ze nieuchronny jego wzrost zapowiadal si§ po Wa- 
tykanskim Soborze.

— „Tak, tego nikt nie zaprzeczy“. — „Slusznie“. — „To pe- 
wne“ — odezwalo si§ par§ glosöw.

Profesor chcial si§ bronid, Senator przerwat:
— Möj profesorze, daruj, bronisz straconej sprawy. (Jdybys mial 

racy^, nie bylaby k w e s t y a  r z y m s k a tak t.rudn$ do rozwiqza- 
nia Wiesz dobrze, jak  pragn§ jej rozwiqzania; tu jednak wlaSnie 
i glöwnie tu, w grozqcem bezwqtpienia i coraz bardziej z natury rze 
czy gro/fjcem zobczeniu Rzymu, w wynarodowieniu jego pod panowa- 
niem Papieza, widz§ najwi^kszq trudnosc, ktörej uikt nie usunie. To 
w§zel, ktörego nie rozwiqzesz, ani nie przetniesz; nim zas sam si§ roz- 
luzni, b§dzie, jak möwilem, za pözno...

— Prosze zatem o glos...
— Pozwöl mi skonczyc. Zyjemy, bqdz co bqdz, pod znakiem 

n a c y o n a l i z m u ;  to darmo, tego nie zmienisz i z u a k  ten nie 
zejdzie jeszcze tak ryclilo z widnokr^gn epoki; z czasem zejdzie, to 
rzecz inna, w tem znowu si§ zgadzamy. .Jezeli zatem dzis zqdasz od 
Wlochöw, czy tez od kogokohviek, by sobie dal wykroic z zywego 
ciala jeden z najcenniejszych organöw, ktöry funkcyonuje normaluie 
i do zycia mu jest potrzebny; jezeli zqdasz, by go po wykrojeniu 
comparatio daudicat — przeznaczye na uzytek publiczny: powiedzq 
ci: Nossignore. Prawda, odkqd Wlochy Wlochami, t .j. odksjd przesta- 
ly byc przedmieSciem starozytnego Rzymu, Rzym papieski byl zawsze 
chluba, jak  powiedziales, klejnotem ich i skarbem. Byl nim przez to, 
ze byl wlaSnie p a p i e s k i m  — i to przyznaj§-, przez to stal si§ naj- 
cenniejszym klejnotem, cenniejszym od Wenecyi, I<’lorencyi i Neapo- 
lu. I  mögl pozostac w l o s k i m ,  clioc w mm Papiez panowal — po- 
wiedzmy, tak, mniej wi§cej do polowy X I X  wieku. W wieku pary jn- 
dnak i elektrycznoSci rzecz si§ zmienila-, z latwoSciq komunikacyi ze- 
szla si§ niebywala expansya Kosciola katolickiego, ktörego c e n -  
t r u m  w p a p i e s k i m  R z y m i e .  Dzis stolica swiata katoli
ckiego 111 u s i  stawac si§ coraz wi^cej kosmopolityczni}, musi wyna- 
rodowic si(j zupelnie; para i elektrycznosc czyniq j$ z kazdym rokiem 
coraz wyrazuiej wlasnosciq calego swiata, usuwaj^c z drogi caly ba 
last tych zapör czasu i przestrzeui, ktörym Wlochy przez tyle wieköw 
zawdzi^czaly wloski Charakter Papiestwa, Kuryi rzymskiej i papie
skiego Rzymu. To juz nalezy do historyi. Inaczej—jakiz ferment wy- 
wolalyby w KoSciele te rzymskie, a raczej wloskie wlasciwosci, ktö
re  zawsze przysparzaly Papiestwu przeciwniköw w samem louie K o
sciola, skupiajqc ich pod popularnym sztandarem walki ze znienawi- 
dzonym u 1 r  am o 11 t a n  izm  e 111, dzis— pami^tajmy 0 tem—nie clio-



dziloby juz o u l t r a m o n t a u i z m  tylko, ale — sit venia vcrbo — 
i o u l t r a m a r y n i z m .  Tak, profesorze, ty tak samo, jak ja, wie- 
rzysz w wielkg przyszlosc katolicyzmu w Ameryce-, odkgd za Atlan- 
t.ykiem istnieje 14 arcybiskupstw, 74 stolic biskupich i 1.0 katolickich 
uniwersytetöw, odkgd Australia ma swego kardyuala, a w Goa jest 
patryarchat, mingly czasy, kiedy KoSciofem mogli rzgdzic Wlosi, 
a Rzym mögt nie byc katolickiem Cosmopolis.

— Ani myslg sig poddac — rzekl powaznie profesor — to rzecz, 
nad ktörq, sig zastanawialem nieraz i dobrze jg. przemySlalem. Proszg 
zwazyd, ze u 1 t.r a m a r  y n i z m mniej straszny od dawuego u l 
t r a  m o n t a n i z m u, odktjd na przejazd Atlantyku nie tyle potrze- 
ba czasu, co niegdyS na przebycie Alp, nie möwigc juz o Alpacli 
z Karpatami w dodatku. I Wlosi, rzfjdzgcy KoSciolem z Rzymu, nie 
bgdq. dla zaalpejskich katoliköw takimi u l t r a m o n t a n a m i ,  od- 
kgd coraz zywsza jest i tatwiejsza wymiana nie idei tylko, ale i ludzi, 
po tej i po tamtej stronie nietylko Alp, ale i Atlantyku. Prawda, juz 
dziS liczba kardvnalöw nie-Wlochöw wigksza, niz kiedykolwiek 
w dawniejs/.ych czasach-, nie przeczg, ze teu stosunek zmienic sig mo
ze z czasem jeszcze wigcej na korzysc „cudzoziemcöw“. S% jednak pe- 
wne granice, ktöre nigdy nie bgdij, przekroczone. Wigkszosc Kole- 
gium kardynalskiegro musi stale rezydowac w Rzymie; inaczej spadlo- 
by kardynalstwo do wartosci strzgpka purpury. Moze, co prawda, je 
den lub drugi kardynal-.cudzoziemiec“ zamieszkac w Rzymie, czuwa- 
jgc tu  nad koScielnymi interesami swojej ojczyzny, sluzgc za cenne 
zrödlo informacyi- o odrgbnoSciach spraw i stosunköw odleglych kra 
jöw. Miejscowy element bgdzie mial jednak zawsze z natury rzeczy 
przewagg na uajwyzszych szczeblach, a cöz dopiero na nizszych, bie- 
rarchii rzymskiej, tem samem zas i w naczelnej administracyi KoScio- 
la. I, powtarzam, tem mniej to bgdzie razilo, im wigcej rzymscy ku- 
ryalisci wloskiej narodowoSci, bgdg — nie dose juz dzis powiedziec: 
„europejskimi“ ludzmi: im rozleglejszy, na obie pülkule rozpostarty 
bgdij. mieli boryzont, nie przestajgc przez to byc bynajmniej WJocha- 
mi, i to z tg, s p e c y f i c z n g  rzymskij, ceclig, ktörg. sobie kazdv 
Wloch tak szybko w Rzymie przyswaja. Jedno mo/.e Papiestwu, Ku- 
ryi, Rzymowi odebrac odwiecznij, wloskg cechg: taki postgp „od- 
chrzeScijanienia“ Wloch, izby coraz wigcej braklo ’Vlochöw-katoli- 
köw, godnych zajmowac wybitne stanowiska w Kuryi. To nie 
przeczg — rzeczywiste, nieurojone niebezpieczenstwo. Mimo zywej 
akeyi katolickich stowarzyszen we Wloszech, postgp „odehrzeseija- 
nienia“ Wlocli widoczny, i bgdzie coraz gorzej, jezeli nie przyjdzie 
do rozwigzania k w e s t y i  r z y m s k i e j - ,  niech Papiez bgdzie 
znöw panem Rzymu, a Wlochy bgdij katolickie.



— I znöw rozpocznie si§ to samo du capo, tylko obrazona duma 
uarodowa b§dzie zrödlem tem wi^kszej zacieklosci...

— J a  tez möwi§ o r o z w i q z a n i u  kwestyi rzymskiej, tj.
o t a k i e m rozwiqzaniu, izby po niem w duszy zadnego W locha nie 
pozostaly jakiekolwiek m§ty niechgci do Apostolskiej Stolicy, z wlo- 
skiego, rozumie si§ stanowiska; sekciarze zawsze zostana sekciarza- 
mi. I  o tem jednak jestem przekonany, ze juz w dziesi^d, w kilkana- 
scie lat po pojednaniu Papieza z dynastyq, i z rzqdem wloskim prze- 
rzedzilyby si§ niezmiernie szeregi masoneryi we Wloszech i wszel- 
kiego rodzaju sekciarzy. Wloch zwyci^zylby w nich masona; w tem 
znöw byloby dodatnie dzialanie nacyonalizmu, pod ktörego znakiem 
zyjemy, jak  möwi nasz Senator.

— To pewne — rzekl Senator — ustaloby panowanie sekciarzjr, 
w panstwie i w szkole inuy kierunek przybraloby z czasem wycho- 
wanie przyszlego pokolenia, a przedewszystkiem nie byloby tego ze- 
spolenia masoneryi z patryotyzmem, ktöry gubi dzisiejsze Wlochy. 
Wogöle, musz§ przyznad profesorowi, ze pr/edstawiasz t§ kwesty§ 
z takiej strony, z jakiej nie rozwazalem jej nigdy...

J a  jeszcze nie skonczylem. Powtarzam: patryota zabilby 
we Wlochu sekciarza-, tak widoczne byloby blogoslawienstwo tego 
pojednania, splywajijcego obficie na raly naröd, ktöryby wysuwal si§ 
szybko naprzöd nato rze  wspölczesnych dziejöw...

— To juz — wtrqcil literat — zakrawa wyraznie na mistycyzm.
— Przepraszam; möwi? „blogoslawienstwo“, a mysl§ o pomysl- 

nosci, o swietnym rozwoju kultnralnym, o stanowisku panstwa i ua- 
rodu na zewnqtrz; wszystko to widz§ w najscislejszym zwiqzku lo- 
gicznym z szcz§sliwem rozwiqzaniem uieszcz§snej kwestyi rzym
skiej...

I)aruj mi profesorze przerwal znowu Senator teraz juz 
bronisz pozyryi tak pewnej i bezpiecznej, ze Twöj zapat - wybacz
-  tylko szkodzi obronie. Gotöw jestes — ]<;kam sj§ przedstawid 

nam w tak zlocistych barwach horoskop pojednania W atykanuz Wlo- 
chami i nast^pstw tego pojednania, ze nam sitj wyda jakijS zhidiiq fa- 
tamorgana i sam fakt tak pozijdany i to, czego mozna si§ po nim spo- 
dzif-wac, biorijc rzecz jaknajtrzezwiej. Na to jednak zgoda najzupel- 
niej, ze przedewszystkiem blogoslawiefistwa ugody dalyby si<j odczud 
na polu ekonomicznem. Nie ma w Europie panstwa, ktöreby mialo 
tak szcz^sliwe naturalne granice, jak  zjednoczone Wlochy. .Jesli kto, 
to Wlochy moglyby sobie pozwolid na znaczn.}, co najmniej redukcy§ 
budzetu wojskowego, ktöra zwolna prowadzilaby do cz^Sciowego 
przynajmniej rozbrojenia. Wlochy moglyby dac Europie pierwszy 
jego na seryo przyklad, gdyby nie kwestya rzymska, ktöra je od sa-



tnego poczqtku zniewolila najezyc si§ bagnetami, wbrew zaiste t r a 
dycyi narodowej, a po wstqpieniu na t^ drog§, wyciqgaz nich wszyst
kie soki zywotne w ofierze dla Molocha militaryzmu...

Czyz jednak — rzekt artysta  mozna na seryo myslec o ja- 
kiejs interweucyi mocarstw na rzecz przywröcenia swieckiej wiadzy 
Papieza? Po r. 1860, rozumienr, sam pobyt francuskiej zalogi w Rzy
mie byi pewnego rodzaju memtnto•, ktöz mögl przewidziec, czy Napo
leon I I I ,  dla utrzymania Napoleonskiego /festige, uie b^dzie w da- 
nych okolicznosciacli zniewolony podjqc kwestyi anektowanych Le- 
gacyj i Delegacyj; Napoleonski Sfinx mögl z koniecznoSci przemienic 
sit  ̂ w Saturna, ktöryby musiat pozrec lub przynajmniej pokqsac l'ltu- 
lia Unila, nie majqc nawet przyjemnoSci pozywieuia si§ wlasnem 
dzieckiem. Po zaborze Rzymu, gdy wszystko si§ udalo nawet bez 
zadnego protestu — rozumiem, przezjakiSjeszcze czas: czapka gore 
na zlodz:eju. Dzis jednak...

„Czapka gore na zlodzieju' — i nie przestaje gorzec. Czyz 
widmo kwestyi rzymskiej nie bylo w r§kadi Bismarcka nieocenionym 
atutem, ktörym wloskiego partnera zap^dzil w sieci ponizajijcego 
wassalstwa, cho6 nawet i po Kulturkampfie trudno bylo przypusz- 
^zac, zeby Cesarz Niemiecki otrgbil liomfurlit w interesie Swieckiej 
wiadzy Papieza. Ktöz wie zresztij,? DziS zasady tak malo waz;j, 
w polityce, ze nie trzeba na to bardzo bujnej fantazyi, aby wyobrazic 
sobie chocby i masoiiski} Francy§, jak  jednq r§kq zrywa stosunki 
z Watykanem a drugq podnosi sztandar krucyaty, niechby tylko dy- 
plomatycznej, zawsze dla Wloch klopotliwej, przeciwko wloskiej Ho- 
iiiu iutangibile. Niechby tylko Wlochy zbyt smialo pozwalaly sobie 
czegokolwiek w sprawach Tunisu, a masonskie suniienie nie odwio- 
dloby Francyi od tego kroku...

Sam Tunis starczy jednak za dowöd, ze nie jedna kwestya 
rzyniska zmusza Wlochy do wtöru w ogölnym koncercie rujnujijcego, 
zbivjnego pokoju. A kolonialna polityka?

To farsa, kosztowna farsa, ktörej dla wi§kszej jeszcze ruiny 
krajti pozwolily sobie uzbrojone juz od stop do glöw Wlochy, a uzbro- 
jone z powodu otwartej zawsze kwestyi rzymskiej. Na rozpoczyua- 
nie polityki kolonialnej nie pora w koncu X I X  wieku. Wtjtpi§ na
wet, czy trzezwe Niemcy zdobylyby si§ na tak kosztowng, zabawk§, 
gdyby nie bogata kuzynka i sjjsiadka, pobratymcza Holandya, ktörej 
kolonie zajmujij przeszlo d u a  miliony kilometröw kw.; to stanowi 
wprawdzie tylko trzeciij czfjSc dzisiejszego obszaru francuskich ko- 
lonij, ale az cztery razy przewyzsza terytoryum Niemieckiego Cesar- 
stwa. Prawdopodobienstwo takiej snkcesyi nakladapewne obowiaz- 
ki; domniemanemu sukcesorowi warto zawczasu si§ przygutowac...



— Wigc pan mysli na seryo, ze Wlochy moa'lyby istotnie przy- 
stgpic (lo rozbrojenia, gdyby ugoda z Watykanem przyszla do 
skutku?

Zwolna, stopniowo-, w kazdym razie jednak tempo rozbroje
nia mogloby byc doSc szybkie, zeby naröd, gitiijcy pod brzemieniem 
duszacego fiskalizmu, odetchngl, odzyl wkrötce i zwröcil sig z pehnj 
zywotnosciij tak bogatej natury — do tego. co bylo po wszystkie cza- 
sy jego chlubij, i zarazem silg w przeszloSci, w czem cala jego przy- 
szloSc: do zadan kultnralnych. Tu 011 mo/.e przodowac, bo ma za so- 
bg tyle, ze mu trudno doröwnad: w sztuce, w literaturze, w nauce> 
a zwlaszcza w niektörych jej galgziach...

Teraz proszg 0 glos. — przerwal profesor — Milczalem, bo 
nie chcialem przeszkadzac dysknsyi; nie bylbym zresztq, potrafil do- 
prowadzic jej tak przekonywaj;jcymi argumentami do rezultatöw, 
dajgcycb mi wlasnie wodg 11a möj mlyn. Pozwölcie mi jednak pan
stwo teraz powröcic do tego mlyna.

Prosimy-, czy sig zgadzamy c/.y röznimy, zawszesmy wszyscy 
lakomi na mgkg z tg markg fabryczng..

Wszak wszyscy panstwo umiejg nienajgorzej po wloskn? 
lepiej lub gorzej ? rozumiecie przynajmniej i bez trudnosci mozecie 
sig rozmöwic?

Nikt nie zaprzeczyl-, pan Antoni zastrzegl sig tylko przeciw dal - 
szej rozmowie w wloskim jezyku. Rozumie wprawdzie, 0 codzien- 
nycli przedmiotach rozmöwi sig jako tako, czyta bez trudnoSci, nie 
tylko Lu Tribuna, nawet iJ’Anuunzia czytywal juz bez slownika, ale 
tiie wszystko jeszcze rozumie, sluchajijc wloskiej konwersacyi, 
w towarzystwie czy tez w teatrze. Co prawda — jak  doszedl uo 
tej znajomosci jgzyka, sam sobie dobrze uie zdaje sprawy, bo nigdy 
go sig wlasciwie nie uczyl; raz poswigcif parg tygodni deklina- 
cyi, konjugacyi i czasownikom nieregularnym; zresztg oswoit 
sig z jgzykiem przez praktyke, podrözujgc po Wloszech, czytajijc» 
gdy mu to juz nie sprawialo trudnosci. Gdyby mial trochg wigcej 
cierpliwoäci, gdyby wieczorami nie byl tak leniwy i nie Igkal sig ua- 
tgzenia w teatrze, niewieleby go trudu kosztowalo dopgdziö profe- 
sora-, tea tr  to doskotmly Srodek; ale co za satysfakcya uatgzac sig, 
sluch i uwagg wytgzac na komedyi, lub na dramaciei we Wloszech 
chodzi sig tylko na operg, albo na operetkg.

— Czy jes t  na swiecie drugi jgzyk, ktöryby w tym stopniu po- 
sisjäc mozna takim latwym sposobem? Prawda, pan Antoni cytowat 
nam Horacego, a po francusku möwi od dziecka. Ale starsi — tu do 
senatora zwröcil sig i do artysty — pamigtajg dobrze naszych Mazu- 
röw i Rusinöw, ktörzy w wojsku, w Wenecyi i Lombardyi, w lot mo-



gli si§ rozmöwid kaleczonq wloszczyznq, a ze Styryi albo z Tyrolu 
przywozili ledwie jakis mizerny zapas niemieckich wokabul...

— To juz zastuga Wenecyanek...
— Mniejsza o to, i bqdz co bqdz dowöd, jak  latwonauczyd si§ po 

wlosku, ani po francusku nie möwiijc, ani tez nie znajqc taciny. Z la- 
cinq za£, to poprostu zabawka. Znatem takich, ktörym si§ wydawa- 
lo, w jakie 2 0  lat po maturze, ze rosa-ae nie pot.rafiq odmieniad, a mi
mo to po tygodniowym pobycie w Wenecyi gaw^dzili z gondolierami. 
I nie dziw; to przeciez nie innego, jak  lacina zyjqca, tacina, ktöra 
i przed 20 wiekami nie byla mo\v!j Cycerona i Wergiliusza, jak jezyk 
Macköw i Bartköw nie jes t  j^zykiem Sienkiewicza, ale za to z zyw$ 
muchqdzieli ten nieoceniony przyvvilej, ze nie jest zdecblym — prze- 
praszam: m a r t w y m  lwem.

— Ostrnznie, profesorze! Nie rozwijaj dalej takiego niebez- 
piecznego poröwnania, bo gotowo Ci wypasc, ze H i s t o r  y a to po- 
spolita P 1 o t k a, skoro z tej M u c h y zrobita S t o n i a. j  uzci, do 
Stonia jtjzykowi wtoskiemu doSd daleko, jezli tacina Lwem, ale röw- 
nie chyba daleko odbiegt od Muchy; cos w poSrodku...

— A byt Muchq i kto wie, czy jeszcze nie urosnie do rozmiaröw 
Stonia. Zart  na bok; ja  to uwazam za bardzo prawdopodobne, ze 
wtoski jgzyk, przy sprzyjajqcych warunkacb, stanie si§ j^zykiem uni- 
wersalnym, nie jak  nim byt do pewnego stopnia francuski...

— Z art  na bok? möwi profesor ? Od francuskiego chyba rze- 
czywiscie berto odj§te. Jezeli jaki jednak j§zyk zdob§dzie sobie to 
berto i pewniej, bezpieczniej je utrzyma, to najblizej do tego prze- 
c.iez angielskiemu, ktörym juz dzisiaj möwi sto milionöw, 15-ta czesc 
calego ziemskiego zaludnienia; a z kazdym rokiem rosnie ta liezba 
w progresyi tak nieröwnej rozszerzaniu si<j innych jezyköw, wskut<'k 
niezmiernego rozrostu Ameryki Pötnocnej...

— Juz  nawet i hiszpanski, takze dziecko taciny, ma na liczb§ 
wi^cej niz dwa razy tyle poddanyclt co wtoski, a na obszar — Ame- 
ryka Potudniowa — röwnac si§ moze prawie z obszarem angiel- 
skiego...

— Zaden jednak — rzekt z naciskiem profesor — nie jes t  zywq 
tacinij, hiszpanski takze nie jest; i — last not lenst — nie jes t  j§zy- 
kiem Rzymu, tego Rzymu, ktöry ma pod sobq 225 milionöw katoli- 
köw, we wszystkich pi§eiu cz§äciach Swiata, siödmq cz§6c zaludnienia 
naszego globu. Przy tem nie nalezy zapominac o wzroScie katolicy- 
zmu na terytoryum angielskiego j§zyka, tj. w Ameryce Pölnocnej; to 
wzrost prawdziwie amerykaiiski post§pujqcy w geometrycznej pro
gresyi.



— I’rzypuszcza pan zatem, ze jtjzyk Avloski moze stac si§ j^zy- 
kiem swiata katolick iego?

To nie, ale przez wielkie rozpowszedmienie w swiecie kato- 
lickim moze stac si§ j§zykiem uniwersalnym, inneuii slowy: j^zykiem, 
na calej kuli ziemskiej najwi§cej rozpowszechniouym a tem samem 
najbardziej przydatnym do miedzynarodowego porozumienia. Mar- 
twa laciua b§dzie torowala drog£ zywej, wloskiej; ten martwy — 
ze powröc§ do poröwnania, ktöre panstwo tak laskawie przyj§li — 
martwy a takq silq zywotnq wyposazony Lew, ktörego zadna sila nie 
zmiecie z powierzchui ziemi, bo juz dzis '225 milionöw slyszy go nieu- 
stannie w liturgii. Tam bezpieczne jego schrouienie, a pod ochtouij, 
liturgii takze i w rzymskiej literaturze, o ktörej swiat nigdy nie za- 
pomni, chocby mu coraz wiecej braklo czasu na nauk§ klasyczuych 
jezyköw, bo jgzyka liturgicznego setek milionöw nie wyrzuci si§ po- 
miedzy niepotrzebne rupiecie. Przestal byd jezykiem nauki, ktörym 
byl przez tak dlugi szereg stuleci. I tarn juz nie odzyska utracone- 
go monopolu, bo nauka zrosla si§ säci l̂e z zyciem i zywego potrzebuje 
narzedzia, stosujqcego si§ z gi^tkoscifj, zywego organizmu do zmien- 
uych potrzeb zycia, Iqczqcego — jak wszystkie zywe j^zyki — pewmj 
stalost':, na ktörej strazy tradycya, ze zdolnoscia do zmiany i do roz- 
woju. Nietylko nauka ale wogöle cale pismiennictwo nowozytne po
trzebuje narztjdzia, nie tak skomplikowanego, jak  klasyczne j^zyki, 
prostszego, bo startego nieustannem uzyciem, jak  zywe, nowozytne; 
potrzebuje wiijkszej swobody rucliöw w wyrazeniu niezliczonvch od- 
cieni iDdywidualizmu uczuc i myöli. Te potrzeby i jeszcze jedno na- 
stepstwo scislejszego zespolenia pismiennictwa z zyciern, potrzeba pi- 
siniennictwa dla wielkich mas uarodu — to czynniki, ktöre raz na 
zawsze wyparly Martwego Lwa z dziedziu nauki i wspölczesnej lite- 
ratnry. Mimo to i w naukowym öwiecie i w literackim i wszedzie 
odzywa siij niewczesua t^sknota za porzuconemi misami lacinskiej pi- 
smienniczej biesiady, przy ktörej tak wygodnie bylo naszym pradzia- 
duin -  z j e d n !} lacinq. Do niej nie pora wracac; stspl Volapük, 
Esperantos i to zywe zainteresowanie powaznych nawet köl tymi 
dziecinnymi wymyslami, godne prawdziwie lepszej sprawy — i swiad- 
czijce, luplz co b<jdz, o zy wotnej potrzebie jakiegoä dogodnego narz§- 
dzia w miedzynarodowem porozumieniu. Sith, da* Gute hegt so nah: 
obok Martwego Lwa -- Zywy, On sam, letz odmlodzony, tak dosko- 
nale uzdolniony do pelnienia tych wszystkich zadan, ktöre dla Mar
twego od dawna juz niedostgpne. To zas wierzcie mi panstwo — sa- 
mi Avreszcie doswiadczyüscie tego — ze j§zyk Avloski niemal röwnie 
latwy do nauczenia sitj jak Esperantos; av kazdym razie ma nad nim 
tak;} .sannj wyzszoäc, co zywa osoba nad manekinem.



— W ygralbys sprawg, szanowny profesorze, gdyby to od uas 
zalezalo — tu dzisiaj ua Trastevere zgromadzonych — przyznac je- 
zykowi wloskiemu te wszystkie tak cenne i tak rozlegle prawa,
0 ktöre sig upominasz dla swego ulubienca. Cöz, kiedy egzekutywy 
nie mamy; ten krugbrny Swiat, cliocby Ci przyznal racyg w teoryi — 
to Ci sig w kazdym razie ualezy — nie zechce sig zastosowac do na- 
szego trasteweranskiego wyroku.

Przeciwnie — odparl zywo profesor — o teoryg nikt nie dbas 
niecliby jednak tylko przyszlo do ugody migdzy Wlochami a W aty- 
kanem, widzielioyScie panstwo, jak  szybkim krokiem zblizalby sig do 
urzeczywistuieuia möj horoskop swietnej przyszloSci wloskiego jg- 
zyka i pismiennictwa...

—  Sem pre lo x tesso !

Kazdy przeciez musi to przyznac, ze jeszcze nigdy, jak W lo
chy Wlochami, jgzyk wloski nie byl tak rozpowszechniony jak w na- 
szycli czasach, od Watykanskiego Soboru, dzigki papieskiemu Rzy- 
mowi. Im bardziej äcieSnia sig wgzel, Igczgcy z Stolicsj. A postolskij 
episkopat. calego Swiata i caly. wogöle Swiat katolicki, tem wieksza 
w s z g d z i e potrzeba, bezpoSrednia, praktyczna, znajomosci zywego 
jgzyka Ojea Sw., Kuryi rzymskiej, ludnosci tego miasta, ktöre jest
1 bgdzie rezydencyg Papieza. 'I'ego dawniej nie bylo-, w naszycli cza
sach potrzeba ta wzmaga sig z kazdym rokiem i wzmagae sig bgdzie 
uieustannie, bo niezawodnie stosunki katoliköw z Rzymern bgdij co
raz zywsze i czgstsze, stana sig w calem tego slowa znaczeniu chle- 
bem powszednim katolickiego zycia. C'est ln Pape qm tious forme, 
mais a condition, que nons Vinformiom , powiedzial ktos doweipnie 
a trafnie jeszcze podezas Watykanskiego Soboru. Stanowisko Sto- 
licy ApustoUkiej, jak  je dogmat nieomylnosci ostatecznie utwierdzil 
w stosiinku do KoSciola i do calego swiata katolickiego a z dru- 
giej strony to, co z dogmatem nieomylnosci nie ma nie wspölnego: 
wielkie zdobyeze techniki nowoczesnej, para i elektrycznosö, zuiesie- 
nie zapör, ktöre c/.as i przestrzen przez X V II I  wieköw stawialy mig
dzy czlonkami KoSciola a jego Glowg — to dwa c/.ynuiki, tak rözne, 
tak dalekie od siebie i niezalezne, ktöre wigcej niz kiedykolwiek 
w dziejach i coraz wigcej czynig z Rzymu drugg ojczyzng kazdego 
wi^rzgeego katolika, a teui samem zblizajij go do Wloch i do wloskie- 
go narodu.

— Nie wida<5 jednak tego zblizenia. Nasz kochany protesor 
zyje ciagle w swiecie teorj'j i syllogizmöw. Przyznaj przynajmniej, 
ze to nie obserwacya, ale martwy rezultat logicznej dedukeyi z real-



nych — nie przecz<j tego — przestanek, ktörego rzeczywistoSd nie 
wytrzymuje pröby doswiadezenia i spostrzezenia.

— Tak nie jest. Raczej dziwic si§ mozna, ze w danych okoliez- 
uosciach rzeczy wistosc energiczniej niezadaje klamu temu... nie prze- 
cz§, na dzis raczej horoskopowi niz spostrzezeniu. Mylicie si§ pan
stwo: to nie urojenie moje... logiczne; jest w calym swiecie katolic- 
kini cos, cobym nazwai m,e Sympathie (diente, ale pelna sil zywotnych 
sympatya do Wloch, do j§zyka wloskiego i do wloski-*j kultury; tlu- 
im jq tylko i nie da jej si§ rozwinqc dzisiejsza antychrzeäcijafiska 
Italia. Znajomosd wloskiego j^zyka wifksza dzisiaj -  powtarzain 
niz kied.vkolwiek, i to nie dzigki Bnchliolzoin z ich cocchitre i eosteleltu 
•illa Mihinest\ gdzie dzis znalezd biskupa — a jest ich obecnie, dyece- 
zyalnych, we wszystkich cz^sciach swiata cos okolo 1 2 0 0  gdzie 
dzisiaj taki biskup, ktöryby nie trzymal chodby Osservatore, Voo\ cze- 
sto dzis juz i Ctvi/ta. Czyta ou, czyta i jego otoczeuie, bo nie moze 
si<; obejsd bez biezqcych wiadomosci z W atykauu i z Rzymu po lewym 
brzegu Tybru. I  czytaliby wi§cej bez poröwnania, nietylko biskupi 
i radcy konsystorza, gdyby — bylo co czytac. Dante — to lektura 
wybranych; Tassa, Ariosta czytad b^dzie ta sama garstka, co u nas 
po maturze czasem do Kochauowskiego zaglqda; kto zas biei ze dzi
siaj do r$ki Corneille’a, Krasickiego albo Alfierego czy Metastasia? 
D ’Annunzio zatem i mistrz jego, piewca Szatana i bohateröw z bojöw 
pod Casteltidardo i z pod Mentany, i cale. mniej lub wi<jcej tym sa- 
mym duchem owiane, wspölczesne wloskie pismiennictwo... Kazdy 
biskup, kazdy kaplan wybituiejszy powinieu znad t§ literatury, przy- 
uajmniej w jej znamiennych okazach, jako *ignum t e m p o r  ts i jako 
emanacya tego samego Wroga, z ktörym i po tamtej stronie Alp to- 
czy si§ böj nieustannie, ktöry tarn jednak rzadko zdobywa si§ na tak 
doskonale w swoim rodzaju narz§dzia walki. Znad powiuien, by 
swoich, ile moznosci, ustrzedz od czytania takiej literatury...

— Spodziewasz si§ zatem, szanowny profesorze, ze w danym r a 
zie ugoda Wloch z Watykanem rözczkq czarodziejskij odmieni D’An- 
nunzia na „buduj^cego“ pisarza...

Tu Senator przybyl na sukurs przyjaeielowi. Rozwinql swoje 
zapatrywanie na niezawodne, jego zdaniem, etyczne ispoleczne odro- 
dzenie Wloch w razie stauowczego upadku kliki, pod ktörej rzqdami 
Wlochy znajdujq si? od lat czterdziestu. I  na polu literatury, ryc.h- 
lej moze nawet, nizli na innych, moznaby si§ spodziewad takiego od- 
rodzenia .lakiez bowiem srodowisko dostarcza, z natury rzeczy, naj- 
wi^cej sil literackich kazdemu spoleczenstwu, we Wloszech czy gdzie 
indziej? Taleuta rozwijajq si$ najlatwiej na glebie wyposazonej pew-



»g tradycyi} kulturalnq; atawizm ma w tej dziedzinie wigksze moze 
ni/. gdzieindziej znaczenie i uprawuienie. Ta zas warstwa spolecz- 
na, ktöra talenta literackie najobficiej wydaje, warstwa sreduia, we 
Wtoszech — co prawda, nietylko tutaj — we Wloszech moze jednak 
w szczegölniejszy sposöb zwiqzana z obecnym stanem rzeczy, op§ta- 
na siecii} sui generis uprzedzen i rzekomo „post§powych“ przes^döw, 
te przesady bywaja gorsze, upartsze i trudniejsze do wykorzenienia 
<>d innych, bo nparte na slepej wierze w zwoduiczi} marktj ochronna 
t. z. „najnowszego stanowiska nauki“, ktöre prawdziwa rzetelna wie- 
dza zlozyla nieraz dawno do skladu muzealnych rupieci. Nigdzie nie 
jes t  latwo wyplqtac sie z tej sieci; cöz dopiero we Wloszech, gdzie 
ja yaplqtano w^zlem gordyjskim, na ktörym polozono piecz§c z napi- 
xem: Roma intangibile, Ktoby wazyl pomySlec o naruszeniu tej 
pieczeci, uznanej za .•swi^tosc narodowq - to zdrajca ojczyzny, prze- 
niewierca! A Wloch, w konspiracyi bohater, na odwag§ cywilnq nie 
latwo sie zdob§dzie; dlatego trudniej tu nietylko o jawnij manifesta- 
cy§ uczu6, przekonan katolickicli, ale i o ich wewn§trzne nawet 
uäwiadomienie-, elles sunt luttntes, powiedzialby profesor, uieprawdaz? 
Ale one istniejq, niuiej lub wi^cej uÄpione lub tez uswiadomione we 
wszystkich warstwach wloskiego spoleczenstwa-, mogij si§ obudzic, 
a raz rozbudzone i z narodowym idealem zestrojone w zgodni} harmo- 
ni§, mogi} w niedlugim czasie — najzupelniej w tem zgadzam sitj 
z profesorem — da6 swiatu zapomniane od dawna widowisko: wido- 
wisko bujnego, swietnego rozwoju kulturalnego, tkwii}cego gl§boko 
korzeniami w gruncie chrzescijanskich idei. To wszystko jes t  mo2li- 
we, prawdopodobne nawet, jesli raz p§Rnie pi^czec z napisem Roma 
intangibile na tym nieszczesnym weile gordyjskim, kr§puji}cym W lo
chy w ich naturalnym, z narodowi} tradycyi zgodnym rozwoju.

— Jakiez pi^kue, wspaniale perspektywy odslaniacie panowie— 
odezwalasi§ star^za dama.

— I nie tak dalekie od nas — dodal profesor — jak  sie wyda- 
je; to moje gl^bokie przekonanie. Niech mi b§dzie zatem wolno za- 
pytac, czy nie mam racyi, jezeli twierdz§, ze restauracya tak gt§bo- 
ko dzis podmiuowanego katolicyzmu w narodzie wloskim post§powa- 
laby szybkim krokiem, gdyby raz tylko padla sztuczna zapora, ktörq. 
kwestya rzymska wzniosla mi<jdzy Wlochami a sprawa katolickij. 
iiozumiejq to doskonale zaböjcy Wloch, wloskich dusz i ducha wlo- 
«kiego, i dlatego z taki} zaci^toscji} bronii} swojej pozycyi. Czy sie 
myl§, jezeli iwierdz?, ze patryota zabije w Wtochu sekciarza, gdy 
w lot po ugodzie Wloch z Watykanem ujawuiac si§ poczni} wszyst- 
kie jej nieobliczone blogosiawienstwa. Pzis  moze to sie Wlochowi



wydawac oboj^tnem, ze w swiecie katolickim wloskiego kröla uwa- 
zajg za przywlas/.czyciela, ze od Wloch, od panstwa wloskiego z od- 
razg si§ odwracaji}. Niechaj jednak miejsce tej odrazy zaimie zywa 
sympatya,nie platouiczna tylko ale silg faktöw przemawiajijca i cyfra- 
mi — a dose bedzie jednego pokolenia, by — jak möwi§ — "\> loch 
przytlumil sekeiarza w wloskim obywatelu. Bgdzie to zaä pot^zna 
wymowa cyfr i faktöw, jezeli pisma wloskie odbijac si$ b§dg w dwöj- 
nasöb wiekszej liezbie egzemplarzy, a z czasem jeszcze wi^kszej, bo 
coraz obficiej rose bgdzie ich konsumeya po za Wlochami, za Alpami, 
za Atlantykiem, w Australii i na Oceanie Spokojnym, wsztjdzie <; Izie 
kaiolicyzm zatko^l sztaudary-, wszt^dzie on tarn stanie si$ tym do- 
brym przewoduikiem, po ktörym j§zyk Dantego rozprzestrzeuiac sie 
btjdzie po obydwu pölkulach. A jezli z czasem dojdzie do tego
o czem nie wgtpitj — ze Wloch w kazdym katolickim kraju tak samo 
bgdzie si§ czul u siebie, jak  katolik ma sobie brzegi Tybru jakby za 
cos w rodzaju driigiej ojczyzny — w takim razie latwo mu to przyj- 
dzie przebol^, ze prawdopodobnie wypadnie Erytre§ wpisac na kon- 
to strat, gdy juz raz ugoda z Watykanem zwolni Wlochy od zaböj- 
czych ofiar ua oltarzu Militaryzmu.

Slonce zaszlo, zaczynalo si§ nagle sciemniac, jak bywa ua polu- 
dniu, gdzid przejscie z jasnego dnia do zmroku o wiele szybsze uiz za 
Alpami Cale towarzystwo powstalo; zacz§to schodzic ku Ponte Si- 
sto. Wsröd rozmowy, z takim widokiem przed oczyma, nie spost.rze- 
zono, ze juz bylo tak pözno-, trzeba bylo spieszyd na obiad. Nawin§- 
la si§ przejezdzajgca dorozka. Panie wsiadly, przy pozegnaniu pani 
Z. prosila do siebie na herbate.

— Koniecznie... Panowie musicie nam wyjasnic, jak mozna so
bie wyobrazac rozwigzanie tej kwestyi rzymskiej, ktörg dzi^ki pa- 
uom, dzisiejsze popoludnie tak barwnie nam oswietlilo...

— I  sloncu zachodzijcemu trzeba przyznac troch§ zaslugi. B§- 
dziemy sluzyli.

— Bedziemy niezawodnie.
— Gzekamy o dziewiijtej. A prosztj si<j nie spözniö.
Tylko pan Antoni nie uiögl korzystac z zaproszenia, mial juz 

wjeczör zaj^ty.



*

* *

To samo towarzystwo zebralo siy wieczoreni w saloniku pani Z., 
z wyjqtkiem pana Antoniego; uatomiast zjawili si§ dwaj panowie 
ktörzy popoludniu nie byli na Trastavere: lirabia Tytus, obywat.el 
z Krölestwa, i pan Kazimierz, mlody radca ministeryalny z Wiednia, 
panie staraly si§ odrazu zwiqzac rozmowy z tematem popoludniowym, 
tarn mianowicie, gdzie wqtek jego przerwal nagle na dane haslo 
do odwrotu z za Tybru. Zrazu szlo to oporem, z powodu nowo przy- 
bytycli gosci; wkrötce jednak i ich obecnosc nie stanowila przeszko- 
dy, gdy Senator zebral w zwiezlem streszczeniu glöwny wqtek popo- 
ludniowej pogadanki.

— Zgodzilismy siy na to — konczyl — ze dziS nie moze byc juz 
mowy nietylko o moznoSci, ale i o potrzebie odbudowania panstwa 
Koscielnego w dawnych granicach, czy to z r. 1800 czy 1870, cho- 
ciazby tylko z tej przyczyny, iz w obecnych stosunkach paiistwo ta- 
kie byloby dla Stolicy Apostolskiej ciyzarem bez wartosci; i na to 
röwniez zgoda, ze przekonanie to od dluzszego juz czasu utwierdza 
si§ coraz silniej w kolach watykaiiskich; mozna je nawet stanowczo 
uwazac dzis za panujijce w t jc h  kolach. Co inncgo Rzym; z Rzymu 
Papiez nie ustqpi i oie moze ustypic, a röwniez nie moze na to si§ 
zgodzic, by nad rezydencyq papieski}. rozciqgala sie jakakolwiek nie- 
zalezna od niego wladza.

— A zatem Status quo — odezwal siq na to radca — jezeli nie 
bez konca, to przynajmniei do tego czasu, az W atykan oswoi si§ na- 
koniec zupelnie z obecnq sytuacyq.. Panstwo uwazacie, ze kola wa- 
tykanskie przeszly juz do porzqdku dziennego nad sprawq Swiecki^j 
wladz.y Papieza w wlasciwem tego stowa znaczeniu. Jeden  krok tyl
ko dalej, a pogodzq sif* takze. z panowauiem wloskiem w Rzymie i nad 
Rzymem, w miary tego, jak  z biegiem czasu przekonywac si§ bydij. 
coraz bardziej, ze to panowanie zupelnie nie przeszkadza swobodne- 
mu wykonywaniu duchowuej wladzy Glowy Kosciola; wszak jej sila 
stosunku do swiata katolickiego i powaga na zewiujtrz urosly nie- 
zmiernie wlasnie po roku 1870, pomimo zaboru Rzymu i jego przeo- 
brazenia na stolicy wloskiego krölestwa. Sami panstwo temu nie za- 
przeczacie To kwestya czasu...

— Pomimo zaboru Rzymu — przerwal profesor — tak; ja  go- 
töw jestem nawet przyznac, ze moze upadek dawnego Panstw;^ Ko-



scielnego nie jes t  bez pewnego zwiqzku przyczyuowego z tym nie- 
wjjtpliwyni faktem; jako wladca swiecki, ani Pius I X  w ostatnich 
latach, ani Leou X I I I  nie bytby mial tej swobody dzialania, krtjpo- 
wany wzgl^dami politycznymi, ktöre nie mialyby nie wspölnego ani 
z interesem KoSciola, ani z politykq Stolicy Apostolskiej...

— O cöz wi§c chodzi ?
— 0  Rzym i opröcz panowauia nad Rzymem, o to takze, ze 

zvvierzchnik dwustu kilkudziesi^ciu milionöw katoliköw nie moze byc 
niczyim poddanym; Rzym zatem, ta stolica jego biskupia, musi byc 
niezaleznem, jemu tylko podlegtem terytoryum-, o nie wi§cej nie 
chodzi.

— VV tem samem jest juz nie mata trudnogl, chocby nawet przy- 
pusci6 , ze wszystkie inne dalyby si§ usunqc, ze Wlochy oswoilyby sie 
z potrzebq — ja  tej potrzeby nie mog§ si§ dopatrzed — z potrzebfj, 
ustijpienia swej dzisiejszej stolicy, ktörej utrzymanie, slusznie albo 
nieslusznie, przyzwyczajono si§ uwazad za rzecz houoru narodowego. 
PrzypuScmy nawet — mnie osobiscie trudno to przypuäcid — ze zde- 
eydowanoby si§ zrezygnowac na korzy^6 Papieza ze wszystkiego, co 
panstwo wloskie od r. 1870 w t o z y l o w swoj% nowq. stolic§; ze mo- 
globy sobie na ten zbytek pozwolid, izby da aipo zabrac sitj do urztj- 
dzania trzeciej z rz§du stolicy, we Florencyi znowu czy w Neapolu. 
Wolno nam wszystko to przypuscic, mimo wszelkiego nieprawdopo- 
dobienstwa- zdaje mi si£ bowiem, ze sjj. to praktyczne i techniczne 
trudnoäci, o ktörych rzadko si§ pamigta przy reklamowaniu chodby 
tylko samego Rzymu na wyiqcznq wlasnoSc Papieza. Nie jednak nie 
usunie istotnej, zasadniczej trndnoäci a raczej, wedlug mnie, prostej 
n i e m o z 1 i w o s c i rozwiqzania kwestyi rzymskiej po mysli profe- 
sora. Reklamuje si§ sam Rzym tylko, nie ui§cej; excwcz du peu-, re- 
klamuje si^ go jednak na w y 1 q. c z n q \v 1 a s n o s c Papieza. Tego 
ja, przyznam si§, nie mog§ zrozumiec-, dzig juz, jezeli si§ uie myl^,
i Pacanöw przestal byc chyba prywatnq. wlasnosciij...

Wywiqzala si§ ozywiona dyskusya, jak wyobrazic sobie stosu- 
nek Papieza do miasta Rzymu, gdyby mu si§ nad niem dostalo pano- 
wanie. Odezwal si<j i Senator, tego wieezora wogöle nieröwnie wie- 
cej milczqcy niz popoludniu:

— Pozwölcie mi panstwo przerwac dyskusyg jednem osobistem 
wspomnieniem. Nie ono niema wspölnego z Rzymem, moze jednak 
przyczyni si§ cokolwiek do wyjasnienia kwestyi. W mlodych latach 
moich bytem zagorzatym republikaninem; malo kto nie przeszedl tej 
ospy. Zein siij z tego wyleczyl, i nie od wczoraj — wiadomo. Dosko- 
nale jednak pami§tam ten moment, kiedy möj republikanizm naraz si§ 
zachwial, nagle a tak gwaltownie, ze wlasciwie od tej chwili bylem



juz monarchisti*. Na uniwersytecie to jeszcze bylo, w Gietyndze, 
w ostatniem juz pölroczu: bylem po doktoracie. Stary Waitz wykla- 
dal polityktj, ciekawy wcale kurs teoryi prawa publicznego — szedl 
w tem za wzorem swego mistrza Dahlmana — teoryi wysnutej z ob- 
•serwacyi liistoryka. Republika — m6 wil z tym swoim olimpijskim, 
liiezaclnviauym nigdy spokojeui — to forma rzgdu stosowua jedynie 
dla gmin miejskich; na tym gruucie zrodzila si§ i na nim jedynie, j a 
ko na swym rodzimym gründe, moze trvvale utrzymac si§ nieskazona 
bez szkody dla bezpieczenstwa. J a k  miasto rzgdzone mouarchicz- 
nie, moze byc tylko tyraniij, wytworem skazonej republiki, tak  tez
i panstwo, ktore przestalo byc miastem, b§dzie anarchiq, i upadnie, 
jez li  go z auarchii uie dzwignie imperyalizm, t. j. nie mnego jak  ty- 
rania rozciggui§ta nie nad gmiug miejskg, ale nad zuaczniejszym ob- 
szarem panstwa.

— Bardzo ciekawy puukt widzenia — odezwala si§ pani Z.
— Otoz wracam do Rzymu. PrzypuScmy, ze Papie/. obejmie 

panowanie nad Rzymem, nad samym tylko Rzymem, jak  pragnie nasz 
profesor, bo w danym razie nawet jakis podluzny skrawek ziemi nad 
Tybrem, az do njScia — to jeszcze nie panstwo takze, to przedluzoue 
tylko terytorynm miejskie, skazane na to z natury rzeczy, zeby si§ 
iiigdy dalej nie rozszerzylo. Wszak ua to zgoda?

— Niezawodnie; o to chyba uie byloby obawy, zeby Rzyui pa- 
pieski stal sitj kiedykokolwiek Piemontem Panstwa Koscielnego...

— Pölmilionowe miasto to nie Pacauöw; Radca ma slusznoäc. 
Panowanie Papieza nad tem miastem uie mogloby by6 tyranig, w hi-, 
istorycznem naturalnie, nie potocznem znaczeniu tego slowa. Nie mo
globy ni$ byc chocby tylko z tej prostej racyi, ze papieskiemu pano- 
waniu uie dostawaloby glöwuego, zasadniczego waruuku tyranii: 
b r a k u  prawowitosci. Panstwo papieskie zatem, zamkni^te w gra- 
uic-ach Rzymu z przyleglem terytoryum, musiatoby byc ostatecznie—■ 
tak  mi si^ zdaje — republiki} czyli wolnem miastem o komunalnej or- 
ganizacyi, a z zwierzchniczg wladzg Papieza. Nie wysilajmy wyo- 
brazni na szczegöly tak poj^tej orgauizacyi, bo nie mamy niestety 
mandatu do urzgdzania tego terytoryum. Nie truduo jednak wyo- 
brazic j$  sobie w jak uajog61uiejszych zarysach i z rozmaitemi odeie- 
niami dajsjcych si§ latwo pcmySlec mozliwoSci. Rada miejska, wy- 
bieralua, rozumie si§; census wyborczy wyzszy lub nizszy, w kazdym 
razie zastosowany do tego, zeby ster byl w r^ku pewnej wi§kszoöci, 
pewnej ze wzgl^du ua stosunek miasta do Papieza-, Senat — przy- 
pusemy miauowany przez Papieza, z dozywotnimi zresztg — mo
globy byc i dziedzicznymi czloukami, przedstawicielami starej ary- 
stokracyi rzymskiej; Siudaco, czy jakby si§ nazywal, albo miauo-



wauy przez Papieza albo wybrany z teraa  wedlug wuiosku Se- 
natu; sankcya papieska dla uchwal oliu tycli ciat, co najmniej w za- 
kresie niektörych spraw, lub tez i prawo veto wzgledem kazdej 
uchvvaly w obnjbie pewnego przeciqgu czasu etc. etc. etc. Cözbyscie 
panstwo powiedzieli o takiem rozwiqzaniu?

— Jezli panowie — odrzekl lirabia — uwazacie takie rozwiqza- 
nie za dostatecznq r§kojmi§ niezaleznoSci Stolicy Apostolskiej, to nie 
bylibysmy juz tak daleko od innego lepszego — zdaje mi si? --  
a w kazdym razie. mniej trudnego pod wzgledem praktycznym, jak  po- 
wiedziauo, czy teehnicznym; o niem zdarzalo mi si$ nieraz slyszec 
w kolacli dyplomatycznycli, jako o najprostszej formie modus vivendi, 
ktöre daloby si§ prawdopodobnie urzeczywistnic, gdyby tylko Waty- 
kan zechcial w niem widziec istotne r o z w i q z a n i e .  Czemzeby 
byla ostatecznie wladza Papieza nad takiem w o 1 n e m m i a s t e  mT 
nad tq rzeczsjpospolitq rzymskq, ktörej obszar röwnalby si<j, co naj- 
ivi^cej, jakiej dwudziestej cz^sci terytorym naszej dawnej miuiaturo- 
wej Rzeczypospolitej krakowskiej ? Nie mogloby to byc nie innego- 
jak  nominalue zwierzchnictwo, eien jakiejS fikcyjnej wladzy dla sal- 
wowania honoru, dla utrzymania zasady, ze rezydenc.va papieska ni- 
komu nie podlega opröcz Papieza a Papiez rzeczywiscie nie jes t  pod- 
danym zaduego panstwa i przebywa na wlasnem terytoryum...

— O to tez wlaSnie chodzi...
— Za pozwoleniem, niech mi wolno b<jdzie dokonczyö. Ten sam 

cel mozna — zdaje mi si§ — osifjgnqc bez takiej przykrej wiwisekcyi, 
jakq byloby bqdz co bqdz wykrojenie wloskiej stolicy z zywego or?a- 
nizmu wloskiego panstwa. Jezeli chodzi jedynie o zasad§... möj Bo- 
ze, zualazloby sitj dosyc Srodköu do salwowania zasady, byleby 
w praktycznem zastosowaniu nie bylo zmiany, byle Rzym, jak  do- 
tyd, pozostal stolicsj panstwa i rezydencyq kröla. Warto sobie przy- 
pomniec, co pisal W iktor Emanuel, w ostatnini liäcie do Piusa I X t 
na dwa cos jeszcze tygodnie przed zajeciem Rzymu; wysylajqc z tym 
listem lir. Ponza di San Martino, proponowal uklady, ktöre wedlug 
dostowuego brzmienia listu mialy toczyc si§ na tej zasadniczej pod- 
stawie, izby naczelnik katolicyzmu zachowal nad brzegicm Tybru 
swojfj. stolicy od wszelkiej ludzkiej zwierzchnoSci niezalezuf}...1)

*) .N iech  mi Wasza tjwiatoliliwo.se pozwoli iniec nadziej^, in eliwila 
obeena, tak uroczysta dla Wloch jak dla Kosciola i l'apiestwa, wprowadzi 
w czyn z jednej strony uczucia zyczliwosci, jakie w sercu Twojem, Ojcze 
Swigty, nigdy nie wygasna dla tej ziemi, bedacej rownieÄ Twoja ojczyzna, 
z drugiej zas to usposobieuie pojednaweze, nad ktiirego ziszczeniem wytrwale



— Na to Papiez w r. 1870 bezwarunkowo nie mögl si§ zgodzic...
Mniejsza o to; niech si§ zgodzi okolo r. 1900. W  kolach,

w ktörych mam wiele znajomoSci, w kolach dyplomatycznych lub 
z dyplomacyq majqcych blizkq stycznosc, od dawua wyrobiono sobie 
jasne wyobrazenie o takim modu* vivendi, na ktöry Kwirynal möglby 
.si$ zgodzic bez ujmy dla lionoru i interesu Wloch. Zgodzilby si§ na- 
wet bez truduo6ci, widzqc w ostatecznem zalatwieniu kwestyi rzym
skiej istotny pozytek panstwa pod kazdym wzgl§dem, zaröwno ua 
zewnqtrz jak  i w wewn§trznych stosunkach. Czuje to jednak W aty
kan i dlatego uie moze przyjäc do ugody, tarn bowiem wyobrazajq so- 
Itie, ze jej niewqtpliwe korzyöci dla interesöw panstwa zniewolq je 
rychlej lub pözniej do wiekszych ust^pstw ..

— Jakiez byloby zatem polozenie Ojca Sw. w razie zawarcia ta- 
kiej ugody? — zapytala panna Jadwiga.

— Kröl möglby uznac wladz§ Swieckq Papieza uad jego rezy- 
-dencyjj, a sam, jako patrycyusz rzymski, möglby, z upowaznienia P a 
pieza, sprawowac rzqdy w Rzymie. Papiez zas, uznajqc W iktora 
Emanuela I I I  za prawowitego kröla zjeduoczonej Italii, koronowalby 
go zelaziuj. koronq i röwnoczeSnie udzielilby mu inwestytury na spra- 
wowanie rzqdöw w Rzymie w swojem i nast^pcöw swoich imieniu. 
Kröl umie^cilby na piecz§ci, obok herbu Krölestwa, i herb papieski; 
pod t$ piecz§ciq, wychodzilyby wszystkie akta tyczqce si§ spraw 
Rzymu i jego terytoryum. W atykan möglby nabvc na wlasnosc nie- 
wielki kawal ziemi migdzy rezydeucyq. papieskq a nowym dworcem 
kolejowym S a n  P i e t r o ,  skqd byloby bezposrednie polrjczenie 
7. dworcem centralnym, a przezen z calym öwiatem. Papiez mialby 
w ten sposöb zupelmj swobode wyjazdu z Rzymu. Rzym nabralby no- 
wego blasku, a mocarstwa nie wahalyby si§ uznad jego neutral- 
nosci *)•

— Tak zatem wyobrazajq sobie dyplomaci modus vivendi—wtrq.- 
c il  Senator. — Czy jednak Kwirynal bylby rzeczywiscie tak sklon-

i bez znuzciiia pracowaleiu, iib y  po zadoscuczynieniu aspiracyom narodo- 
«ym,  naczelnik katolicyzmu, otoczony przywiazaniem ludow wloskieh, zacho- 
wal n a d  b r z e g a m i  T y b r u  c h w a l e b n a  i o d  w s z e l k i e j  
z w i e r z e h n o s c i  l u d z k i e j  n i e z a l e z n a  S t o l i c  List Wikto
ra Emanuela do Piusa IX z 8-go wrzesnia 1870, przytoczony w catosci w ttu- 
maczeniu w dziele ks. biskupa Pelczara: Pius IX i jego pontyfikat, II, 547.

') Zupelnie podobny pomyst na temat rozwiazania kwestyi rzymskiej 
zam ieseil paryski „Temps“ w korespondencyi z Rzymu na poczijtku czerwca 
li. r. Autor korespondencyi twierdzi, ze Watykan sktonnym jest do zgody,



nym do podobnej ugody... pozwolilbym sobie pow$tpiewac, jakkol-  
wiek uiog§ o tem sgdzid jedynie ze stanowiska teoretycznego.

— Kwirynal? Bezwarunkowo — odpart hrabia — o tem jestem 
najmocniej przekonany, chod i przede nun} — dodal z usmiechem — 
nikt si§ z tg gotowoscig nie zwierzal. Nie brakloby zas z pewnosci$ 
des bons off/ces ze strony dworöw, z ktörymi nietylko Kwirynal, ale
i kazdy rzgd wloski musi si§ liczyc. DziS mamy juz daleko za sobij 
ostatnie lata  Piusa IX , kiedy nikomu na tem nie zalezalo, czy 
zdarzy mu si§ sposobnoSd oddania jakiej waznej uslugi Stolicy Apo- 
stolskiej.

— Czy jednak znalazlby si§ latwo taki rzgd wloski — zapytai 
milczgcy dotijd artysta  — ktöryby zechcial wzigc w r§ce spraw§ tak 
pomyslDej zgody? Czy pozwoliliby na to  massoui, ktörzy albo rzgd teik 
stanowig, albo nim przyuajmniej kierujg?

— Pozwoliliby — rzekl profesor—po-zwo-li-li-by—powtörzyl 
z naciskiem; nie brak tarn roztropuej miary, ktöra zadowolni sie 
mniejszem ziem (w swojem rozumieniu), jezeli przez to mozna uniknijc 
czegos gorszego.

— ClmcUez la loi/e, cherchez les Jcsuites— odezwal si§ znöw hra
bia. Co do mnie, nie jestem szczegölnym amatorem tycli poszukiwan, 
ktöre rzadko doprowadzajij. do celu; aui jedue, aui tez drugie. Chocby 
jednak rzeczywiScie tak wielka byla pot^ga Lozy, jak pauowie sobie 
wyobrazajij, nie truduoby postarac sj§ o taki rzgd, Scisle koustytu- 
cyjny, na wi§kszosci parlameutariiej oparty, ktöryby wbrew masso- 
uom calego Swiata dokonal bez przeszköd agody, obiecujgcej panstwu 
tyle niewijtpliwych korzyäci. Socyalizm i skrajne, radykalne zywioly 
rozrastajij. si§ w calych Wloszech i grozg panstwu zalewem w sposöl> 
przerazajgcy. Gdyby katolicy i stronnictwa umiarkowane polgczyly 
si§ razem, moglyby z tymi zywiolami podjgc skuteczmj walk§, a tem 
sainem stalyby si§ strazg i ostojij zagrozonej monarchii. Gdyby choe 
raz — z wszelkiemi zastrzezeniami, przypuscmy pro hat; vice — znie- 
siono lub przyuajmuiej zawieszono czasowo fatalne non expedit...

— Fatalne? Smiem zaprzeczyö...
— Dla Wloch w kazdym razie fatalne. Gdyby raz katolicy sta- 

n§li do urny wyborczej, ci sami katolicy, co w tylu miastach muj% 
wi^kszosc w radach municypalnych, w samych pölnocuycli Wloszech

a pierwszym krokiem byl udzial kardynala Svarapy w przyjeciu kröla w lto- 
nonii; kardyual Svampa byl — jak wiadomo — jednym z kaudydatuw 11a  

przeszlorocznem conclawe i nalezy do najwybitniejszych czlonkuw Kolegiuitt 
kardynalskiego.



zdobyliby od razu 25 mandatöw, co najmniej tylez i w poluduiowych-, 
a v srodkowych moze cokolwiek mniej. Stojqc av zwartym szeregu, po- 
tqczeni w kwestyach praktyczuych ze stronnictwem umiarkowanem, 
zdolaliby si§ oprzec partyom przewrotu, i grozny icli wzrost zaha- 
moAvac.

— To inna kwestya — rz ek l  Senator —  w tem najzupetniej zga- 
dzam si§ z pancm hrabiq-, j ez e l i  rachunek hrab iego  nie j e s t  pessymi- 
styczny — o optymizm b ezw a r u k o w o  nie mozna go posqdzad — to nie- 
za w o d n ie  a v nast^ p nych  ju z  Avyborach l iczb a  k a to l ic k ic h  mandatöAV 
urostaby, kto \Arie ,  czy nie w dwöjnasöb: niejeden z d z is ie j s z y c h  Avy- 
b itn ycb  n a w e t  „umiarkowanych“, Avszedlby pözniej do I z b y  ja k o  cz lo -  
nek stronnictAva katolickiego. Z tem wszystkiem nie mog§ sob ie  Avyo- 
brazic  — przyznam  sig szczerze — t e g o  modus vivendi, ktörego za 
sady lirabia nam przed chwilij  wyjaänit; nie mog<j, mimo jego powagi 
av tej m ateryi. . .

— Raczej powagi zrödet, do ktörych si§ odwoluj§ i z ktörych 
pomysl ten zaczerpn.jlem. Helata refero. W kazdym razie patryotyzm 
wtoski a tem samem kazdy rzqd wtoski, ktöry musi liczyc si§ z tym 
czynnikiem, latwiej zgodzi si§ na ten modus vivendi, nizli na utAvo- 
rzenie osobnego panstewka z Rzymu iprzyleglego don terytoryum

— Xie Aviem, istotnie nie Aviem. Zdaje mi si§, co najmniej, ze 
l)§dqc Wlochem, przystatbym ch§tniej na to drugie, niz na takie nie- 
jasne, potoAviczne rozwiqzanie kwestyi rzymskiej, ktöre musiatoby 
pozostac niewyczerpanem zrödlem scysyi i niejasnosci a stolicy pnn- 
stwa poddawatoby pod nominalnq chocby wtadz§ obcego suwerena, 
ktörego leunikiem bytby — kröl wtoski...

— Wassalstwo nieuciqzliwe...
— Tem gorzej, mysl§ nawet, dla jednej i drugiej strony. Dla je 

dnej pewne, bqdz co bqdz, deminutio capitis: uznawac si§ za wassala
i av« wlasnej stolicy sprawowac rzqdy z upoAvaznienia sqsiada, majq- 
cego rezydency§ av tejze samej stolicy, dla drugiej strony — czcza 
fikcya bez jakiejkolwiek realnej Avartosci. A Avszystko -  odem ane  od 
rzeczywistoSci i na fikcyi oparte.

— Przyzuasz pan jednak, ze dzisiejsze prawo mi^dzynarodowe 
nie gardzi podobnemi fikcyami, ktöre doskonale si§ wyslugujq i dajq 
wypröbowany Srodek na gojenie ran, iuaczej groäqeych nieustannem 
jqtrzeniem. A Boöuia i Hercegowina, a Cypr, a Kreta?

— Zostawmy poröwnanie Papieza z Sultanem burszowskiej pio- 
sence: Der Papst Lebt herrlich in der Welt. To prawda, te  Papiez tyle 
korzyäci mialby z tego nominalnego zwierzchnictwa nad Rzymem, co 
nasttjpca Kaliföw z Bosnii, albo tez z Krety. Zresztq i prawo pu- 
bliczne, a zwlaszcza mi§dzynarodoAve, zna tylko takie fikcye, ktöre



badz co bqdz, sq oparte na rzeczy wistosci. Beuti possidentes-, okupacya, 
to rzecz par excellence realua. Inwestytura natomiast — uiezrozu- 
niialy przezytek fatalizmu. Instytucye podobne mogq wegetowad ja- 
ko przezytki, mniej czy wi^cej realne, lub fikcyjne. Rozwiqzywac j e 
dnak kwesty§ olbrzyuiiej doninsloSci realnej — wprowadzenieui prze- 
zytku. ktöryby nie byl niczem innen), jak fikcyq...

— Dla uratowania zasady, ze Glowa KoSciola nie moze byc ni- 
czyim poddanym, a musi w Rzymie rezydency§ zachowac ..

— Darujcie mi panowie, ze przer\v§ — odezwata sitj pani Z. — 
Wezwijmy profesora, zeby zabral glos w tym przedmiocie. Rzucil 

tylko iutrygujqcj} uwag§, ze masonerya zgodzilaby si§ na ten modus 
vivendi, i oszancowal si§ w grobowem milczeniu. Pan profesor ma glos
— dodala — a panowie wybaczq, ze kobieta uzurpuje sobie prawa 
prezydyum.

— Obie strony wybierajq profesora möwcq generalnym — rzekl 
hrabia.

— Powszechne glosowanie — dodal Senator.
— J a  takze — rzekl profesor — nie jestem zwolennikiem ma- 

ksymy Ckerchez la Loge. Moze sq w Lozach jakieä tajne najwyzsze 
wladze, ukryte i nieznane pospolitym masonom, ktöre stuchaja k<>- 
meudy jeszcze wyzszej. Nie wiem; gdyby tak bylo, gdybym cos wie- 
dzial o komendantacl), wi§cej wagi przywiqzywalbym do szukaniaich 
rtjki w röznych sprawach politycznych, .spolecznych, a nawet kultu- 
ralnycli. To chyba na zawsze pozostanie przedmiotem domyslöw, i to 
dose jalowycli domyslöw. Ze jednak massoni rzqdzq Wlochami i Fran- 
cyq, to rzecz przeeiez wiadoma i nie trzeba ich wcale s z u k a c ,  nie 
kryjq si§ z tem przeeiez...

— Dlaczegöz jednak przypuszcza pau — spytal hrabia — ze ten 
modus vivendi, o ktörym rozmawialiSmy, möglby spotkad si§ z uzna- 
niem Lozy?

— Dlatego samego, dlaczego nie przypuszczam, zeby Papiez kie- 
dykolwiek si$ nan zgodzil. Fikcye mogij byc w guscie Lozy*, Htolica 
Apostolska nie potrzebuje dzis swieckiej wiadzy na terytoryum da- 
wnego Panstwa KoScielnego, ale uie moze zadowolnid sie fikeyq. Dla 
tego i 6 w Rzym, wyj§ty z Wloch, wolne miasto pod nominal!)!} jedy
nie wladzq Papieza, nie wydalby mi si§ najmniej szcz§Sliwem rozwif}- 
zaniem kwestyi. Dwiescie, chodby sto kilkadziesiqt kilometröw kwa- 
dratowych, to dosyd, zupelnie dosyd; ale na tem miniaturowem te ry 
toryum: niezaleznoäc zupelna, wladza prawdziwa, nie nominalne 
zwierzchnictwo, nie fikeya. Niech na tym drobnym skrawku ziemi 
obywatelami panstwa b^dq nasi tylko katolicy; akatolicy mogliby



w nim przebywac, jako przygodni, chwilowi mieszkancy, bez praw 
obywatelstwa. To konieczne.

-  Cuins regio, eins religio — wtnicit radca — cofuelibysmy si§ 
zatem daleko...

— Cuius regio, eins rel/gio, monstrualua zasada, nie przecz§; ale 
nionstrualna w paüstwie, obejnnijgcem naröd, z ktörego wyrzuca, sie 
jednostke innej wiary, pozostawiajsjc jej do wyboru: zmian§ wyzna- 
liia, albo wygnanie, z utraty obywatelskich praw. Zasada monstrualua
i w kazdem terytoryum, chocby rozmiarow jakiegokolwiek z owych 
niemieckicli ksi§stw X V I, czy tez X V I I  wieku, w ktörych obr^bie 
bezwzgl^dne jej stosowanie bylo zrödlem tylu nieszcz§sc i kl§sk, ta- 
kiego gwaltu ua sumieniach jednostek. Ale cala monstrualnosc zni- 
knie, jezeli si§ pomysli o wylgcznosci wyznaniowej drobnego teryto- 
ryum, ktöre pieszo si§ przeb§dzie od jednego do drugiego konca w godzi- 
n§. Kto nie jest  obywatelem w granicach takiego terytoryum, möglby 
uzywac w calej pelni obywatelskich praw o miedz§, na terytoryum 
wloskiem, w wlasciwej swojej ojczyznie. Ta zas wyznaniowa wy- 
laczuosc papieskiego terytoryum mialaby wszelkie uzasadnienie 
w najrealniejszej rzeczywistoSci: w tem wla.snie, ze to terytoryum 
papieskie, siedziba Glowy KoSciola.

— A w kazdym razie jeduak — odezwal si<j Senator — miasto 
Rzym jes t  ostateeznie zwigzkiem spolecznym, stanowigcym pewngca- 
losc, organiczn.}, ze si§ tak wyraz§, calosc. Ilez jednostek, zwigza- 
lij ch z ty calosciij pochodzeniem, tradycyg, interesami, musialoby isc 
na wygnanie, lub pozostawac w Rzymie bez prawa obywatelstwa 
w cliurakterze turystöw, ktörych przeciez i tak daleko posunifjta wy- 
Ijjczuosc nie usunelaby z Hzymu.

— Ktöz möwi o Rzymie, jako o calosci, o calym Rzymie? J a  
wyobrazam sobie terytoryum papieskie na prawym brzegu Tybru, 
W a tykan, B o r g o ,  T r a s t e v e r e ,  takze P  r  a t  i , a opröcz te 
go wqzki pas ziemi nad Tybrem az do ujScia rzeki, o szerokoSci 5—10, 
dlugogei nialo co nad 2 0  kilometröw; wszystko razem nie wiecej, jak  
2l)0 kilometröw kwadratowych, nawet nie tyle. Raz, dla ciekawoäci, 
wykreslilem sobie konfiguracy§ tego terytoryum na mapie i obliczy- 
lein obszar; wypadlo mi coS 180 kilom. kwadr. To nie o wiele wiecej 
od San Mariuo, ktöre w samem sercu Wloch lezy i stanowi takze 
udzielne terytoryum. Po drugiej stronie Tybru pozostalby Rzym krö- 
lewski, stolica Wloch.

Po map§ nie trzeba bylo daleko si^gac-, na stole lezat czerwony 
Baedecker. Obecni patrzyli na map§ Kampanii rzymskiej, a profesor



wykreslil ua niej wqzki pas od M o n t e  M a r i o  do F i u m i -  
c i n o; delta Tybru objgta byla tem zakresleniem.

— A wi§c partage de Rome — rzekl hrabia — to bez wqtpienia 
takze kombinacya seryo. Nieraz i o niej zdarzalo mi si§ slyszec, da- 
wniej zwlaszcza. Cöz, kiedy, jak  w sqdzie Salomona, Stolica Apostol- 
ska, prawdziwa matka, nie zgodzi si§ na podzial i rozkrojenie dzie- 
cka. Lepiej niecb cale zostanie w r§ku przywlaszczycielki.

— Daruje pan profesor — wtrqcila zywo pani Z. — moze to sen- 
tyment kobiecy, ale mnie trudno jakoS pogodzic si§ z tq myslq, zeby 
Papiez ustqpil z Rzymu, a poprzestal na tym skrawkn nad Tybrem. 
Rzym — to Rzym, to jakby coS zywego; czyz godzi si§ oddac zywq 
istot§ pod zimne ostrze wyrachowanej polityki. Rzym, dla mnie, ta  
wlasnie lewy brzeg Tybru; tarn serce chrzescijanskiego Rzymu: tyle 
Swi§tych pamiqtek, tarn katakumbj% wszystko tak uroczo zmigszane 
z ruinami poganskiego Rzymu-, tarn wreszeie sw. Pawel. Po prawej, 
prawda, sw. P io tr  i Watykan... i dobrze im w tem odosobnieniu, ale 
bez rozerwania odwiecznych w§zlöw, ktöre siedziby Papieza wiqzq 
z p r a w d z i w y m  Rzymem. Nie, B o r g o ,  T r a s t e v e r e  — 
to jeszcze zaulki Rzymu; P  r  a t i  — to juz nawet nie Rzym. Nie 
wiem, ale milej mi myslec, ze Ojciec Sw. nigdy nie wyjdzie z zamknie- 
cia w W atykanie, niz widziec go panem nowej szachownicy przy 
zamku sw. Aniola, a Rzym raz ua zawsze odj§ty Papiezowi, za jego 
zgodij, i zezwoleniem.

— Mnieby to nie razilo — odparl profesor — gdyby sw. Pawel 
pozostal w krölewskim Rzymie. Apostol pogan, niechby, jak  i za zy
cia, d z i a l a l ,  t ak d z i a l a l  wsröd spjleczenstwa, zmi^szanego- 
z wieruych chrzescijan i nowozytnych pogan. Za to niechby nast^pca 
sw. Piotra rzqdzil Kosciolem z miejsca, uswi^conego m§czenstwem 
ksiqztjcia Apostolöw, obwarowawszy je tak bezpiecznie, ile moznoäci, 
izby do niego nie mialy przystfjpu antychrzeScijanskie zywioly i wru- 
gie Kosciolowi prady. Niechby byl taki jeden, choc tak drobuy skra- 
wek ziemi nad Tybrem. O to stokroc latwiej na 200 kilometrach po 
prawym brzegu Tybru, niz w pölmilionowem, jak  dzis, miescie, ktöre 
do dziS jes t  stolicq panstwa zalozonego i dotqd rzqdzonego przez uie- 
przyjaciöl Kosciola.

— A wi<jc ten Rzym papieski, civitas Leonina w wi^kszym forma- 
cie, bylby chyba jakims murem clunskim odgrodzony od krölewskie- 
go — rzekl radca. — Inaczej wcielalaby si§ do nieg« z za Tybru bez 
przeszkody ta atmosfera, od ktörej mialby byc tak troskliwiu 
strzezony.



— Xaden niur nie przetnie atmosfery, moralnej atmosfery tem- 
bardziej. W kazdym razie jednak tak dröhne terytoryum, im mniej- 
sze tez, tem lepiej zamknigte w sobie, od Wloch oddzielone granici}. 
politycznjj, i clowq, byloby niejakij. r^kojmiq, pewniejszij, anizeli dzi- 
siejszy Rzym po obu stronach Tybru. Wyobrazam je sobie zresztg 
mniej wi§eej, jak  olbrzymi W atykan, ze swobodnym do morza dost§- 
pem: centrum olbrzymiej administracyi Kosciola katolickiego. Im 
mniej mieszkaiicöw, nie majqcych nie do czynienia vv „papieskim 
Rzymie“, nie zwiqzanym z interesami centralnej administracyi ko- 
scielnej, tem lepiej i pomyslniej.

— Jezeli jednak P r a t i  d i  C a s t e l l o  wejdq w sklad „pa- 
• pieskiego Rzymu“ — wtnjcit hrabia — nie przydaloby to mu tego

odrtjbnego cliarakteru, wylqcznie katolickiego, do ktörego profesor 
przywiqzuje tyle znaczenia. Co innego B o r g o ,  T r a s t e v e r e ;  
one do dziS dnia uie wiele si§ zmienily od r. 1870, zewn§trznie i we- 
wntjtrznie, jak  sqdz§, mimo pomnika Garibaldiego. Ale P r a t i — to 
przeeiez najmlodsze dziecko d e l  Y e n t i  S e t t e m b r e .  Mniej- 
sza o nazwy ulic: Cezar, Wespazyan, Pompejusz, Scypionowie i tutti 
qu/mti, co tu, prawdziwie jak  Pilat w Credo, wlezli w sqsiedztwo 
Watykanu. to ostatecznie kompania, nie razqca bynajmniej katolic- 
kich uczuc-, zresztq, moznaby ulice przechrzcic. jak nie mniej: Piazza 
Cavour, Unitä, Liberia-, ale mieszkancy tych ulic i tych placöw, wla- 
Sciciele tylu pi«jciopi§trowych domöw? Chrzcic ich, co prawda, nie po- 
trz«*ba; z malymi wyjqtkami ochrzczeni; czy jednak ich metryka 
chrztu bylaby dostateeziuj. rtjkojmii} katolickiego cliarakteru dzielni- 
cy, o ktöry panu tak chodzi... bardzo wqtpi§.

Profesor uämiechnqt si§ i odpowiedzial:
— Rzeczywiscie, utrzymania SciSle katolickiej cechy papieskie

go miasta, to sprawa pierwszorz§dnego znaczenia, jezeli przyjdzie 
kiedy do rozwiqzania kwestyi rzymskiej. Bl§dem byloby wielkim, je- 
jSliby w danym razie nie dolozono wszelkich staran, aby, ile moznogei, 
Charakter ten ubezpieczy6. Zastanawialem si§ tez nieraz nad tym 
szczegölem, o ktörym wlaänie hrabia wspominal. I zdaje mi si§, ze ta 
kwestya dalaby si§ latwo rozwiqzac, z obustronnq korzyäcif}. W ugo- 
dzie möglby zawierac si§ warunek, ze skarb wloski oddaje Stolicy 
Apostolskiej na wlasno&S wszystkie nieruchomosci, polozone mi§dzy 
Watykanem, zamkiem öw. Aniola, koszarami a Tybrem, z koszarami, 
rozumie si<j.

— Alez to wszystko przeeiez wlasnosc pry watiia, z wyjqtkiem 
paru wielkich, publicznych gmachöw...



— Za gmacby publiczne bylby ekwiwalent az zanadto sowity 
w papieskieh gmachach, ktöre skonfiskowano po lewym brzegu Ty
bru; co do mnie zresztg, uwazalbyui to za interes jeduej i drugiej 
strony, by administracya KoSciola skupila sie wylgcznie w papieskim 
Rzymie, a P r o p a g a n d a ,  C a n c e l l e r i a ,  dostaly si§ rzgdo- 
wi wloskiemu, nawet Lateran, chocby ze wszystkimi zbiorami. Czem 
wobec tego P a l a z z o  d i  G i u s t i z i a  i koszary na prawym 
brzegu? Mi§dzy bracmi trzebaby chyba grubo doplacic. Wlasnoöd 
prywatna moglaby uledz expropryacyi; wszak wymagalby tego in te
res publiczuy pierwszorz^dnego bezwarunkowo znaczenia. Skarb 
wloski winien Stolicy Apostolskiej, wedlug osnowy wloskiego pra
wa, rent§ wieczystij, 3,225,000 lir; renta tej wysokosci, skapitalizowa- 
ua na 3.5%, daje przeszlo 90 milionöw; uzyta na oprocentowanie
i amortyzacy§ 4°/» pozyczki. umarza 70 milionöw w 50 latach. W tych 
grauicach moznaby bez zadnej dla skarbu wloskiego ucigzliwoSci 
wywlaszczyd calij nowjj dzieluicf nad Tybrem i oddac ja  na wlasnoSc 
skarbowi papieskiemu. Ugoda wyröwualaby tym sposobem choc 
w cz§sci grabiez, tkwigcij. w zaborze Rzymu; wlasuoSc tak znacznych 
meruchomosci mialaby wartosc niezaprzeczonij dla materyalnych iti- 
teresöw Stolicy Apostolskiej; bez poröwuania jednak wiijksza bylaby 
zdobycz moralna: oczyszczenie papieskiego Rzymu z zywiolöw, od 
ktörych uwoluic go i wedlug mozuoSci ubezpieczyc na zawsze: bylo- 
by dla najzywotniejszych iuteresöw KoSciola zdobyczg pierwszo- 
rz^duego znaczenia...

— Szkoda — odezwal si§ znowu radca — ze nie mamy rozjem- 
czego mandatu do rozwifjzania kwestyi rzymskiej. J a  sam glosowal- 
bym bez wahania za wnioskiem profesora, choc polozenie wi^znia 
watykanskiego nigdy mi zycia nie zatruwalo. Ale zart  na bok. 
W  tem oäwietleniu, przyznnj§, uie nowy zresztij, i wielekroc rozwa- 
zany pomysl odstgpienia prawego brzegu Papiezowi, wydal misi§ cie- 
kawszym i wiecej obiecujgcym, niz przypuszczalem.

— I  ja  nie przeczg — rzekl Senator — ze widz§ w nim jediüj. 
zwlaszcza zalet§, ktörej nie mozna lekcewazyd. Czy uad tym skraw- 
kieui ziemi bgdzie powiewac wloski sztandar, czy tez tylko papieski: 
to juz, ze stanowiska narodowego, nie moze nie byc zupelnie oboj^- 
tnem najgor^tszemu nawet wloskiemu szowiniScie, jezli nie jest obra- 
ny z rozumu. Rzym zaS, wloski bgdz co bgdz i drogi wloskiemu sercu, 
nie przestalby byd sercem Wloch, jak  chcg, zeby sercem pozostal; 
wiecej powiem: dzis — to t'razes; dziS Rzym jest  l a  C a p i t a l e ,  
Zentrum administracyjne, sztucznie, z wysilkiem wytworzone, nie 
witjeej; sercem Wloch möglby Rzym stad si§ w istocie, gdyby nie



przestal byc stolicq wloskiego panstwa, gdyby zen zmyto plam§ 
r. 1870 i „wloski Rzym“ pojeduano z Papiezem.

— Nie wiem jednak, czy panowie si§ nie mylicie co do wyko- 
nalnosci calego pomyslu — wtrqcil lirabia. — Przepraszam, ze psujij 
t§ lmrmoni§, do ktörej nasz profesor dostroil nawet radc§... i zalnj§, 
ze niema mitjdzy nami zadnego ksi^dza. L a  c i t d L e o n i n e  — 
ilez razy bywatem swiadkiem rozmöw, w ktörych t§ kombinacy§ za- 
lecano podobnie, jako jedyne, najprostsze wyjsrie-, Wiktor,Emanuel
I I  byl wielkim jej zwolennikiem. Cöz, kiedy sq podobno racye, nie 
tyle teologiczne, jak  raczej kanoniczne, dla ktörych Papiez, jako bi
skup rzymski, nie moze oddad swej dyecezyi, poprzestajqc tylko 11a 
drobnym skrawku za Tybrem. Tak mi zawsze möwiono...

— Mylny bezwarunkowo p u n k t  widzenia — odparl Senator — 
albo proste nieporozumienie. Rzqdy Papieza, jako Gtowy KoScioJa, 
si§gaja w granice wszystkich panstw kuli ziemskiej; jezeli cz§£d d y e 
cezyi rzymskiego biskupa, cliodby i cz^Sd znaczniejsza, bedzieza gra- 
nicami papieskiego Rzymu, niema w tem nie sprzecznego z zasadami 
prawa kanonicznego. Normalniejszy bylby stan rzeczy, bezwqtpie- 
nia, gdyby caly Rzym do Papieza nalezal, z tem wszystkiem...

— Niezawodnie, bylby to powröt do zupelnie normalnych sto- 
sunköw, czego nie da Rzym papieski na prawym brzegu. O to me 
moze byc sporu — dodal profesor. B§dqc panem prawego brzegu, nie 
b§dzie nastijpca sw. Piotra u siebie, w tylu punktach wlasnej dyece
zyi, ktöre sq tak drogie, tak swi^te dla kazdego katolickiego serca. 
Ktöz si§ usmieli twierdzic, ze to tak, jak  byd powinno. Mimo to, gdy- 
bym mial si§ doczekac upragnionej ugody, pragnqlbym, i gorqco pra- 
gnqlbym nie innej, jak  wlaSnie z papieskim Rzymem na prawym 
brzegu. Inaczej I^kalbym si§...

— Czego, möj profesorze? — zapytäla zywo pani Z.
— To trudno wytlömaczyc w paru slowach; juz pözno...
— J a  nigdy nie mog? odzalowad — odezwala si§ panna Jadw i- 

ga — ze mama nie byla onegdaj w V i l l a  b o r g h e s e ;  pan pro
fesor möwit nam 0 trzech Rzymach: poganskim, szatanskim i chrze- 
seijanskim...

— Szatanskim? — zapytal radca.
— Powiedzmy: antychrystycznym.
— Profesor ma zatem dwie nauki-, dla nas tylko egzoteryczna...
— Möwi§ j§zykiem, w ktörym nam latwiej si? porozumied. Mö- 

wilem 0 tem, ze nie nalezy mieszad starego Rzymu Scypionöw, Fabiu-



szöw, Cyncynnatöw, z Rzymem Cezaröw, i to zaröwno „szalonycli“, 
jak  „cnotliwych“ Cezaröw. Ten drugi przesladowal chr/.escijan i nau- 
ke Chrystusa nietylko przez sainq racy$ stanu. On byl z gruntu inny, 
inni byli jego bogowie, ktörym sluzyl, przyjijwszy goscinnie do swe- 
go Panteonu böstwa calego swiata; pierwsze miejsce zaj^ly tarn, wia- 
domo dobrze, böstwa wschodnie, Mithra, Isis, Astarte; demouiczne 
mysteria zaj^ly miejsca starych, niewinnycli kultöw. Na oba Rzyrny 
przeszla bogata spuscizna Rzymu siedmiu pagörköw; mi§dzy jednym 
a dnigim zawrzala walka, ktöra trwa dotqd i nie nstanie, w liistoryi, 
lozumie si§, nie ustanie. Nigdy nie braklo pot^zniej, czy tez slabiej 
odzywajqcych si§ objawow tego prqdu, wrogiego chrzesciianstwu, 
antychrystycznego — powiedzmy, ktörego najwierniejszym a pierw- 
szym z kolei äwiadom)rm przedstawicielem byl Rzym Cezaröw. Nad 
Tybrem toczyly si§ zawsze bitwy rozstrzygajq,ce, na dlugo rozstrzy- 
frajqce o powodzeniu jednej i drugiej strony. Tak bylo i tak b§dzie, 
bo w Rzymie jest i b^dzie siedziba Glowy KoSciola.

— A wi§c to ma byc podzial Rzymu na Rzym Chrystusa i Anty- 
chrysta? Za cöz prawy brzeg ma si§ dostac Aotychrystowi ?

— Antychryst, jezli juz onimmowa, an iw Kw irynalenie  mieszka, 
ani chyba uigdy nie zajmie tej rezydencyi. A jezeli przyjdzie do ta- 
kiego podzialu na Rzym papieski i krölewski, juz w tem samem b^- 
dzie wielka wygrana, ze taki modus vivendi ukröci rozpasanie anty- 
chrystycznych prqdöw, ktöre podminowujq cale Wlochy i ich stolice. 
Zyska na tem Rzym chrzescijanski na lewym brzegu — krölewski; 
papieski zas, na prawym, möglby stac si§ jedynq w Swiecie przysta- 
niq, chrzeäcijaüstwa, ile moznosci, ubezpieczon$ przed dzialaniem 
tych wrogich mu daznosci. Tego pragiujlbym si<j doczekac.

Nikt na to si§ nie odezwal. Nastala chwila milczenia; panowie 
wstali, panie zatrzymywaly gosci, nie bylo jeszcze pözno.

— Prosz§ nas jeszcze nie opuszczac — möwila pani Z. — Jadwi- 
siu, zagraj na fortepianie, panowie b§dq musieli zostac.

Zalowalem wi^cej moze, niz kiedykidwiek, ze jestem zupelnie 
uiemuzykaluy. Panna Jadw iga nie byla wirtuozkg; braklo jej czasu, 
czy cierpliwosci do takiego opanowania techniki, jakiego domagal si«̂  
niezaprzeczony jej talent. Sgambatti n a z y w a l  jq dlatego najwigkszq 
grzesznicq, jakq zdarzylo mu si§ spotkac. Do kompozycyi nawet my- 
.4I4  uie smialasi^gac, choc duzo czasu poswi^cala teoryi, z ciekawoSci— 
möwila—a nie bez ujmy nawet podobno dlasamej techniki. Lubila je-  
dnak czasami, sama dla siebie, albo w gronie bardzo blizkich znajo- 
mych, improwizowac na fortepianie, snujijc rözue reminiscencye, co
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Hader latwo jej przychodziio.dziskirzadkiej pamitjci. Wiqzala je  w mu- 
zyczny komentarz jakiejä mysli, czytanej, lub slyszanej, ktöra jq po- 
l'uszyla. I  tego wieczora dlugo improwizowala. Jedno tylko poznalem
i zapami^talem dokladuie: na samym koncu motywa z „Tannliäusera": 
Nach Rom, nach Rom...

S t a n i s l a w  S m o l k a .



Proees kryrainalny Karola Szajnoeby.

Lwowskie archiwum aktöw grodzkich i ziemskich otrzymalo 
przed kilku miesigcami za zezwoleniem austryackiego ministerstwa 
sprawiedliwosci z lwowskiego archiwum kryminalnego olbrzymi stos 
aktöw procesowych z tej ciezkiej dla Galicyi epoki spiskowej, ktöra 
zacz§la si§ wkrötce po upadku powstania listopadowe<ro i wyprawy 
Zaliwskiego za sprawg. emisaryuszy emigrac.yjnych i od r. 18-W 
w ciggu lat 15 wypetnila ofiarami swojemi locliy Spielberga, Kuf- 
steinu i innych historycznych wigzieri austryackich. Akta te obej- 
mujg takze i procesy epigonöw tej epoki, ktörzy jeszcze po r. 1848 
prowadzili dalej dz:eto spiskowe. Chociaz niemal wszystkie te spra- 
wy sg co do glöwnych bohateröw i zarysöw znane a wlaSnie do tych 
spraw kryiniualnych, ktöre w szczegötach moglyby rzucid Swiatlo na 
tajniki r. 184(> nie dostarczajg, inateryalu auteutycznego, widocznie 
wraz ze sprawg .Jaköba Szeli, dawno juz do Wiednia przeniesionego,
i bodaj czy tarn jeszcze w caloSci przecliowanego, mimo to i za ten 
dar nalezy si§ ministerstwu sprawiedliwoSci wdzi§cznoS6 ze strony 
tych, ktörzy si§ oddajg poszukiwauiom i badaniom zrödel z powvzszej 
doby. Przy pomocy bowiem tego swiezo dla badan otwartego mate- 
ryatu da si§ pod uiejeduym wzgl<jdem rozszerzyc lub sprostowac 
a w kazdym razie uzupelnic obraz historyczny tej doby.

Mozolue wertowanie tych aktöw oplaci si§ z pewnoscig nietylko 
historykowi lecz takie  i prawnikowi. Zuajdzie si^ on bowiem 
w swiecie calkiem odmiennym i tak niepodobnym do dzisiejszego pod 
kazdym wzglijdem, ze wäröd czytania ockuie si«j nieraz, jakby zh snu 
strasznemi zmorami wypelnionego, i zapytac musi, czy to ta sama Au- 
strya i ta sama Galicya, w ktörej przed laty siedmdziesi^ciu podobne 
dzialy si§ rzeczy? Prawnikowi przerwie moze lektunj jeszcze jedna 
refleksya; obudzi si§ w nim wgtpliwoSd, czy uaprawd§ tortura znie- 
siona zostala w Austryi juz w X V II I  wieku za rzgdöw cesarzowej 
Maryi Teresy? Tak bylo uiezawodnie co do pospolitych zbrodniarzy, 
ale politycznych przest§pcöw torturowano jeszcze i w pierwszej po-



lowie X IX  stulecia nie Sredniowiecznemi, co prawda, narz^dzianr, 
lecz za to w wyrafinowany sposöb moralnymi Srodkami.

W indeksie tego swiezo pozyskanego materyalu historycznego 
przednie niezawodnie miejsce nalezy si§ spravvie Karola Szajnochy, 
w ktörego krötkiem a tak wielkq dla naszej historyografii spuScizuq 
upami§tnion6 m zyeiu, ci^zki, niemal dwuletni epizod kryminalny na sa- 
mym wstgpie do studyöw uniwersyteckich, odegral rol§ rozstrzygajq- 
cq o calym losie

W zbiorowem, ale niekompletnem warszawskiem wydaniu dziel 
Karola Szajnochy, znajduje si§ przy koncu dziesiqtego tomu, jego ob- 
szerny zyciorys, opracowany staranuie przez Kleinensa Kanteckiego, 
a oparty na datach autentycznych. Takze i w sprawie polityczno- 
kryminaluej Karola Szajnochy, zawiera praca K. Kanteckiego daty 
autentyczne, gdyz co do samego wi^zienia, autor czerpal szczegöly 
z autobiograficznych zapisköw samego Karola Szajnochy, a o samej 
istocie czyuu, tylko w ogölnym zarysie przedstawionego, posiadal tak
ze informacye pochodzqce widocznie ze sfer rzqdowycli, dla ktörych 
juz wtedy, przed 30 laty, dost§pne byly tajne ak ta  lwowskiego archi- 
wum kryminalnego. Mimo tu jednak ogromny, okolo 500 arkuszy 
pisnia obejniujqcy, stos aktöw z procesu Karola Szajnochy i dzis jesz
cze zasluguje na przejrzenie.

Z ponurego obrazu procesowego, w ktörym w roli przesladow- 
czej wysttjpujq figury z przeklenstwem zapisane w historyi tej doby
i w bolesuej tradycyi wielu rodzin polskich, jak  s§dzia sledczy W it t 
mann i jego aktuaryusz Shelyey, obaj znani z pözniejszego procesu 
Teofila WiSniowskiego, jak oslawiony ze swojego brutalstwa i za to 
niejednokrotnie wypoHczkowany i przetrzepauy komisarz policyjuy 
Kamienobrodzki, wreszcieröwniez oslawiony dyrektor policyi Sacher- 
Masoch z calym sztabem ajentöw, — wychylajq si§ w roli bqdz to 
wprost iiodejrzanych o uczestnictwo, bqdz swiadköw, zagrozouych 
kazdej chwili przejSciem w stan oskarzenia, osobistosci pözniej chlub- 
nie zapisane na kartach literatury i historyi krajowej, jak  Zegota 
Pauli, Lucyan Siemienski, Henryk Suchecki, pözniejszy biskup kra- 
kowski kardynal ks. Albin Dunajewski i inni.

Z aktöw procesowych, ktöre tutaj oniawiamy, z tej ponurej 
otchlaui donosöw, podsluchiwan, podejrzeii i podst^pnych pytan in- 
kwizycyjnych, wycbyla si§ okazale peleD moralnego hartu i gotowej 
do otiar abnegacyi kolezenskiej, aprzytem niezmiernie tkliwy w uczu- 
ciach rodzinnych, C harakter Karola Szajnochy. Cale zachowanie si§ 
jego podczas procesu, wsröd sytuacyi nad wyraz przykrej i bardzo 
groznej dla calej przyszloäci 17-letniego wi^znia, zaimponowalo 
w swoim czasie jego drijczycielom sledczyui. To tez juz sam pietyzm
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dla pamigci wielkiego pisarza kaze odswiezyc w pami^ci dzisiejszego 
pokoleuia, wybitniejsze a dotgd nieznaue szczegöly i sceny pro- 
cesowe.

*

* *

Wst§pem do procesu kryminalnego, zakonczouego kryminaln$ 
kondemnatg Karola Szajnochy, bylo Sledztwo policyjno-dyscyplinar- 
ne, w ktöre on popadl r. 1834, jako IC letni uczen szöstej, a wöwczas 
juz najwyzszej klasy gimnazyalnej. Po powrocie z wakacyi, ze wsi, 
gdzie oglgdal ruiny starego zamku, Karol Szajnoclia czujgcy juz od 
lat dziecitjcych pociqg do historyi, postanowil zawiqzac w gronie ko- 
legöw „towarzystwo starozytnoSci“, ktörego czJonkowie mieli zbie- 
raö i przedstawiac 11a wspölnych zebraniach szczegöly znane sobie
0 znajdujsjcych sie w kraju ruinach historycznych. UJozyl Statut dla 
tego towarzystwa, przygotowal dl» pierwszych posiedzen obfity ma- 
teryal, spisawszy z dziel przeczytanych miejscowoäci, w ktörych za 
wskazöwkami historycznemi powinnyby znajdowac sie jakie zabytki 
przeszioSci. W  gronie kolegöw Karol Szajnoclia wywierat urok, ja- 
ki wywierac mnsi na mlodzienczych umyslach serdeczne uczucie ko- 
lt-zenskie w pofgczeniu z uznang przez wszystkich röwiesniköw wyz- 
szosci<j pod wzgl$dem zdoluosci i wiedzy, zdobytej mozolnie po za sfe- 
rg szkolnej nauki. To tez clu;tnie zapisywali si§ koledzy Karola 
Szajuochy do zaprojektowanego towarzystwa, wybrawszy go oczywi- 
Scie na prezesa. Rzecz godna uwagi, ze w spisie cztonköw znajduje- 
my wi§kszosc nazwisk niemieckich lub takich, ktöre dzis cz§sto przy- 
pominajij si§ na wiecach separatystöw ruskich w (jalicyi. Byli to sy- 
nowie urztjdniköw austryackich i ksi^zy ruskich, jedni i drudzy podbi- 
ci zupelnie duchowg i moralni} wyzszoSciij Karola Szajnochy, gotowi 
do kazdej wspölnej pracy pod takim sympatycznym przewodnikiem.

Towarzystwo starozytnoSci miato zbieraö si§ peryodycznie 11a 
sekretne posiedzenia w porach wolnych od nauki szkolnej, mianowi- 
cie po przepisanej egz^rcie. .Jeszcze towarzystwo nie rozpocz^Jo swo
jej dzialalnoSci na dobre, a juz rzecz cala wyszla 11a jaw przez to, ze 
jeden z profesoröw pochwycil u ucznia do niego 11a stancy§ oddanego, 
odpis statutöw i spis czlonköw towarzystwa. Rzecz to charaktery- 
styczna dla smutnych stosunköw szkolnych tej doby, /e dyrektor gi- 
mnazyum, oczywiäcie niemiec, ktöremu öw profesor ze swojego od-



krycia zaraz zdai spraw§, nie wglijdngwszy blizej w rzecz calq. i nie 
przekonawszy si§ przedtem, czy nie chodzi tu tylko o sprawk§ stu- 
denckq, ktörij, swoj$ nagauq möglby zalatwic, pobiegl zaraz do prezy- 
dyum gubernialnego, ktörego prezydent, tak  smutnie zapisauy w hi- 
storyi Galicyj, Franciszek br. Krieg, uznal za stosowne przekaza6 ca- 

spraw§ urz§downie dyrektorowi policyiSacher-Masochowi do prze- 
prowadzenia formalnego sledztwa policyjnego ze wszystkimi chtopa- 
kami na spisie czlonköw wymienionymi, i to przy asystencyi wydele- 
gowanego w tym celu urz§dnika z prezydyum gubernialnego. Cyto- 
wauo tedy wszystkich uczniöw, jakby urwisöw ulicznych, na policy§ 
i spisywano z nimi dtugie protokuly z tak$ drobiazgowq scislosciq, 
jakgdyby chodzilo o spisek z celami zbrodni§ stanu stanowiijcymi. 
Szajnocha z wszelkij otwartoSciq przyznat si§ do inicyatywy w zawiij- 
zaniu towarzystwa starozytnosci i tem odrazu uniewinnil swoicli ko- 
legöw. Pomimo podejrzliwosci policyjnej, szczere zeznania Szajno- 
chy zrobily tak korzystne wrazeuie i nadaly sprawie calej Charakter 
tak  daleki od kwalilikacyi polityczno-kryminaluej, ze nawet surowy 
dyrektor policyi Sacher-Masoch zostal rozbrojony. .1 ako czfowiek 
inteligentny poznal odrazu w mlodziutkim Szajnosze zdolnosc nad- 
zwyczajnij i niezwykle pi^kny Charakter, ujawniajqcy si§ w zezna- 
uiaf'h. Sacher-Masoch zamkn^wszy indagacye i przekladajqc o re- 
zultacie relacytj prezydyum gubernialnemu uniösi si§, co pewnie sta- 
nowilo bardzo rzadki epizod w jego policyjnej dzia)alno6ci, takq szla- 
chetnoäciij., ze przedstawit calq spraw§ jako w motywach i echach 
swoicli pozbawionq wszelkiej cechy zdroznosci moralnej lub politycz- 
nej. Tylko tajny Charakter towarzystwa nie mögt ujgc plazem w po- 
rze, kiedy tajne zwiqzki i spiski polityczne zaprz^taly policy§ i sqdy 
kryminalne. Zaproponowal wi§c Sacher-Masoch dyscyplinarne ty l 
ko skarcenie Szajnochy i jego towarzyszy. Wniosek utrzymat si§ 
w prezydyum gubernialuem, ktöre wszystkie akta odeslalo do dyre- 
kcyi gimnazyum, jako instancyi kompetentnej do wydania orzeczenia 
dyscyplinarnego. Skonczylo si§ zapewne wszystko na naganie lub 
karcerze, bo cala sprawa uie wywarla szkodliwego wplywu nawet na 
celuj^cq promocy§ Szajnochy przy najblizszej klasyfikacyi seme- 
tralnej.

Ukonczywszy studya gimnazyalne z celujqcym post^pem w r. 1835 
zapisal si§ Karol Szajnocha na wydzial filozoficzuy uniwersytetu 
lwowskiego, gdzie na samym zaraz wst§pie studya i wszystkie polq- 
czone z niemi plany i nadziejemialy byc na zawsze przerwane.



Dnia 28 listopada 1835 r. rano sluzba uniwersytetu lwowskiego 
znalazla cz^scii} rozrzucone, cz^Sciq nalepinne, na korytarzacli 1 na 
öcianach, kartki w ksztalcie druku zapisane z wierszem odäwiezajq- 
cym w pami^ci r»icznic§ powstania listopadowego. Wiersz ten kröt- 
ki, zaczynajqcy si? od slöw: „&wi§6my dzien ten przyjaciele, swi?tq 
pami§c tego dnia“ — w gorqcej tresci swojej i w formie dostrojonej 
do celu agitacyjnego, zdradzal mlodzienczy umysl autora, wi$c wska- 
zywat na to, ze szukad go nalezy w muracli uniwersytetu. Nie bylo 
w treSci nie takiego, coby podciqgnqe si§ dalo pod kryterya prawne 
zdrady stanu lub obrazy majestatu, ale zato az nadto wiele takich wy- 
razen, ktöre w polqczeniu z faktem rozlepienia, \vi?c rozpowszechnia- 
nia, wobec postanowien öwezesnego kodeksu karnego uznane byc mu- 
sialy za wzbudzenie nienawiSci do rzqdu, wi?c za zbrodni? zaburze- 
nia spokoju wewn§trznego. Röwnoczesnie z tym wierszem znalezio- 
no na korytarzu uniwersyteckim kilka ewiartek papieru, krötkq cha- 
rakterystyk? pod wzgl§dem politycznym 37 slucbaezy uniwersytetu 
i 15 osöb z mlodego swiata urz^dniczego, mi§dzy ktöremi öwezesny 
mlody praktykaut Agenor hr. Goluehowski figurowat, jako przej?ty 
patryotyzmem austryaekim. ' v kilka dni pözniej, kiedy jeszcze poli- 
cya zajtjta byla wyäledzeniem autora owego wiersza i charakterystyk, 
znaleziono w lawkacli kosciola bernjirdynskiego, zajmowanj eh pud- 
c z a s  mszy szkolnej przez uczniöw najwyzszej kla>*y gimnazyalnej, in- 
ny wiersz z napisem: „W iwaty“, treSci o wiele drazliwszej od wiersza 
uniwersyteckiego. Byly bowiem w tych ostatnich wierszykach bardzo 
drastyczne w/.mianki nietylko o uaj wybitniejszych figuraeh öweze- 
snego lwowskiego swiata ur/^dniczego, lecz takze o kauclerzu Met- 
termchu, o cesarzu Franciszku i monarcliacli z nim sprzymierzonych.

Podwojono wskutek tego zabiegi Sledcze nietylko w dyrekeyi 
policyi, lecz takze wprost w prezydyum gubernialnem, bardzo tq 
sprawij, zaalarmowanem Tarn snae odrazu podejrzenie pas'd musialo 
na Karola Szajnoch?, gdyz zacztjto wertowae akta zeszlorocznej spra- 
wy towarzystwa starozytnoSci. Z poröwnania znalezionego w tych 
aktach wlasnor^cznego pisma Szajnochy z pismem dwiartek papieru, 
wypulnionych charakterystykami mlodziezy uniwersyteckiej, okazalo 
si§ niewqtpliwie, ze oba pisma z jednej pochodzily r?ki. Ale Swistki 
te nie zawieraly znamion zbrodni, a wiersz inkryminowany pisany byl



w forinie druku. Skoro jednak policya wprowadzona byla na trop 
«prawy, odkrycie jego bylo juz tylko kwestyq krötkiego czasu. Za- 
rzqdzono re\vizv<j domowq u Karola Szajnochy i je>:o kol<jgöw, tak 
znanych juz z zeszlorocznej sprawy towarzystwa starozytnosci, jak  
i su iezycli z uniwersytetu. Polöw byl obfity. U Szajnochy znale- 
ziono wiele ksiqzek niemieckich i polskich wöwezas zakazanych, a juz 
sam fakt, ze mi§dzy temi ksiqzkami znajdowaly si§ rzeczy historycz- 
ne o po«'staniii listopadowem, broszury i odezwy emigracyjue Komi- 
tetu lelewelowskiego, mnsial utwierdzic w domyäle, ze Szajnocha jest 
autorem podburzajqcego wiersza. Zabrano wtedjr Szajnosze takze 
papiery nie stanowiqce wlaSciwie corpvs delicti. Mi^dzy tymi papie- 
rami znajdowaly si§ luzne zapiski o Jagielle  i o Jadwidze swiadezq- 
ce o tem, ze juz clilopi^cy umysl Karola Szajnochy zostawal pod uro- 
kiem obu tych postaci, ktöre w 2 0  lat pözniej wypelnic mialy jego 
areydzielo historyczne.

Rewizya przeprowadzona u kolegöw Szajnochy dostarczyla po- 
licyi obfitego materyalu na poparcie zywionych podejrzen. U syna 
u rz^dn ikaJ .  Bolberitza znaleziouo przepisanq. biografi§ Zaua i rözne 
zapiski po niemiecku pisane. Jedna zapiska tak opiewala: „Najci^z- 
szym dla rzijdu jes t  zarzut, ze swoim poddanym najwi§kszq okazuje 
nieufnoSt1. To najwi§cej wzbudza we mnie oburzenie wobec ustroju 
rzqdu austryackiego“. Dalsza zapiska wyraznie wskazywala na to, 
ze Bolberitz pozostawal pod wplywem Karola Szajnochy. Tak bo
wiem möwi w niej Bolberitz: „ Wyznac musz§, ze po za Karolem Szaj- 
üoehq nikt nie wywarl ua mnie siluiejszego wrazenia i nie wzbudzil 
we mnie w takim stopuiu serdecznego przywi^zania.

Naj fatal niej dla Szajnochy wypadla rewizya u jego najblizsze- 
go mu myslami, uczuciami i aspiracyami przyjaciela Eustachego Ryl- 
skiego. Znaleziouo bowiem u niego rtjkij, Szajnochy pisany oryginal 
wiersza w uniwersytecie rozpowszechnionego, a nadto jeszcze dwa in- 
ne wiersze r§k<j Szajnochy pisane. Jeden z nich wyszydzal wladze 
z powodu przesladowania lwowskich akademiköw („Przyjaciele, Bög 
niecnocie jasny odjql wzrok iid .“), a drugi („Switjömy bracia ten dzien 
chwaly itd .“) odswiezal tak samo jak  glöwny wiers/. inkryminowany, 
pamitje roczuicy listopadowej, ale w tonie bez poröwnauia zywszym, 
ostrzejszym i dla wiadzy drazliwszym. W aktach sledczych powie- 
dziano o tym drugim wierszu, ze wieje z niego „duch najdzikszego ja- 
kobinizmu“. O wiele gorszq bylaby dola Szajnochy, gdyby policya 
zdolala byla wykazac, ze wiersz ten uie byl pisany, jak  autor twier- 
dzil, dla samego Rylskiego, lecz przeznaczouy byl takze do rozpo- 
wszechnienia, bqdz to w jakikolwiek sposöb juz dokoitanego, bqdz 
przynajuiniej usilowanego.



Policyi nie dos6 bylo ofiar, juz z powodu jttdnej sprawy uj^tyclh 
w jnj sidla. W papierach Szajnochy znaleziono luzue zapiski, z ktö
rych domySlano si§, ze koledzy pozyczali u niego ksigzki zakazane. 
Chciano koniecznie wydobyc, kto i kiedy pozyczal. Calg indagacye
o to przerwal Szajnocha na samym wst§pie takiem stanowczo wypo- 
wiedzianem oswiadczeniem: Nie chc§ na nikogo nieprzyjemnosci scig- 
gngö i z tego powodu uie myäle wypowiadac moich domyslöw co dO' 
owych zapisek.

*

*  •*

Obszeruy policyjny referat Sledczy przeslalo prezydyum guber- 
nialne lwowskiemu sgdowi kryminaluemu a tarn przydzielono sprawg 
najprzebieglejszemu referentowi,radcy Wittmannowi, ktöry juz przed- 
tem w procesacli politycznych zlozyl liczne pröby swojej dzielnoSci 
inkwizycyjuej a potem jeszcze wi§cej zaslyngl, jako referent najwaz- 
niejszych procesöw o zdrad§ stauu, po ktörych iegion ofiar poszedl na 
Spielberg lub do Kufsteinu, a dwie na rusztowania (Kapuscinski i Wi- 
suiowski).

Wittmann zestawil wyniki dochodzenia policyjuego i na radzie 
sgdu kryminalnego z 12 stycznia 183(5 r. przedstawil przyj^ty oczy- 
wiscie bez opozycyi wniosek, aby Karola Szajnochy zakwalifiko- 
wano (jak opiewal owoczesny termin kryminalno-proceduralny) do 
post§powania kryminalnego o zbroduig zaburzenia spokoju wewu§trz- 
nego, jego najblizszego przyjaciela Eustachego Rylskiego o uczesnit- 
ctwo w tej zbrodni, a co do czterech innych sluchaczy uniwersytetu, 
mi§dzy tymi Henryka Sueheckiego i Zegoty Paulego, pozostawiono 
na razie decyzyg w zawieszeniu. Zapadla przytem uchwala, ze Szajno
cha, jako „szczegölnie niebezpieczny“, ma byö osadzony w wigzieniu 
Sledczem, oczywiScie w kajdanaeh.

Duia21 stycznia 183(1 r. rauo Komisya sgdowo policyjna uwi§- 
zila Szajnochy i odstawila go do wi^zienia Sledczego. Relacya tej 
komisyi wylicza przedmioty, ktöre z ubogiego pomieszkatria studeuc- 
kiego Szajuochy razem z nim do depozytu zabrano. Byla to nad wy- 
raz ubozuchna garderoba studencka, gdyz ksigzki i papiery juz przed- 
tem policya zabrala. Jako  gotöwk§ znalezionij przy Szajnosze poda- 
je relacya Komisyi: dziewi§6  krajcaröw waluty wiedenskiej i jeden 
krajcar inonety konweucyjnej, co na dzisiejszg monet<j wynosi —



10 halerzy z ulamkiem! Urz§dowy rysopis inkwizyta tak opiewa 
w relacyi: Karol Szajnocha liczy lat 18 , jest wzrostu sredniego, do
brze zbudowauy, jednakze z postawq naprzöd pochylonq, ma twarz 
okrqglq, zdrowq cer$, ciemne, gl§boko osadzone oczy, nos Sredniej 
miary, usta proporcyonalne, ciemne wlosy i cokolwiek jasniejszy za
rost na brodzie.

Na W8t§pie do wi§zienia sledczego odbyla si§ zwyczajna w tych 
czasach rewizya lekarska dla stwierdzenia, czy inkwizyt eweiitualnie 
moze byc — chloScie poddany. Wittmann zapisat na akcie, ze co do 
Szajnochy rewizya wypadla pomySlnie.

Jakie  moralne i fizyczue katusze przebyl Karol Szajnocha 
w swojej norze wi§ziennej, w przygn^biajijcej ducha samotnoSci i na 
zaböjczym dla fizycznego zdrou ia, wprost odrazajqcym wikcie wi§- 
ziennym, jak  z rozpaczliwego uastroju pierwotnego ocalila go refie- 
ksya religijna, jakby promien cudownego Swiatla, to wszystko ziiane 
jest z autobiograficznych zapisek samego Karola Sz;ijnochy, ktöre 
Kl. Kantecki w swojej pracy biograficznej wyzjskal i w wazniejszych 
ust§pach doslownie przytoczyl.

Owczesna austryacka procedura karna, oparta na zasadzie in- 
kwizycyjnej, zaostrzona co do przest^pstw politycznych wielu dodat- 
kowemi postanowieniami, otwierala bezwzgl§dnemu s§dziemu sled- 
czemu taki rozlegly zakres dzialania, ze, jakto na wst§pie zaznaczy- 
liSmy, dob§ öwczesnq moznaby uwazac za okres tortury, zmodyfiko- 
wanej co do narz§dzi m§ki fizycznej, ale za to wyraflnowanej w mo- 
ralnem dr§czeniu inkwizytöw. 0  takich Srodkach obrony, jakimi 
dziS najnikczemniejszy zbrodniarz walczyö moze z oskarzeniem we 
wszystkich fazach procesu, a w koncu jeszcze w<röd rozprawy glöw- 
nej, wtedy nawet mowy nie bylo. Sedzia sledczy byl wszechwladny 
od poczqtku do konca procesu. Oo wydobyl z inkwizyta czy to per- 
swazyi}, czy grozbq, namowq lub nawet podst^pnq obietnicq, to po
tem zestawial, jako referent, i przedstawial radzie. W referacie po 
formie przytaczal stjdzia sledczy obok oknlicznosci obciazajqcych, tak
ze i lagodzqce win§ i w ten sposöb Iqczyl w swojej osobie rol§ oskar- 
zyciela z rolq obroiicy, ktörego iukwizyt ani z wyboru swojego, ani 
z urzgdu nie posiadal. Referaty Wittmanna w sprawie Karola Szaj
nochy stanowiq klasyc/.ny okaz takiego sledztwa, od poczqtku do kon
ca prowadzonego z myslq, ze chodzi o kondemnatg dla odstraszajijce- 
go przyktadu surowq, ale formalnie upozorowanq.

Sledztwo wloklo si§ do 30 czerwca, wi§c szeäc miesi§cy z okla- 
dem, i w tym czasie oSm razy przywolywano Karola Szajnochy przed 
radc§ Wittmanna do protokularnego przesluchania. Sprawa stan§Ia 
odrazu tak, ze mozna bylo sformulowac wniosek karny, bo Szajnocha



uie wykrgcal sig, lecz owszem odra/.u przyznal sig do autorstwa 
dwöch wierszy znalpzionych w jego rgkopisie u Eustachego Rylskie
go i do rozpowszechnienia jednego wiersza w gmachu uniwersytec- 
kim. Ale Wittmannowi ehodzilo widocznie nietylko o wplgtanie 
wigcej ofiar w zastawione sieci krymiualne, lecz uadto o zaostrzenie 
kwalifikacyi karuej Widocznie muieinal, ze powiedzie mu sig wpro- 
wadziö postgpek Szajnochy w jakikolwiek zwigzek z calg spiskowg ro- 
botgöwrzesnej doby, moze nawet uchwycic wgtek ndrgbnego, miedzy 
mlodziezg za sprawg emisaryuszy emigracyjnych rozgalgzionego sprzy- 
sigzeuia. Zmierzat w tym celu do wydobycia z Szajnochy wskazö- 
wek siggajgcych po za ramy samego faktu inkryminowauego i dlatego 
przesluchujgc w ciggu tych szeSciu miesigcy wszystkich akadenriköw, 
ktörzy bgdz to jako  Swiadkowie, bgdzjako zagrozeni oskarzeniem do 
protokulu wzywani byli, za kazdem stawieniem sig Szajuochy tak go 
indagowat, jakgdyby z poprzeduiego przesluchania innych osöb wy- 
szly ua jaw szczegöly, podajgce w wgtpliwoöc jego pierwotne zezna- 
nia. W ten sposöb manewrowal Wittmann szczegölnie zeznaniami 
uwigzionego röwniez Eustachego Rylskiego, ktöry w pierwszej chwili, 
przejgty grozg potozenia, okazal sig wobec sgdziego sledczego, umie- 
jgcego w kazdej chwili wyzyskac naströj przesluchiwanego inkwizy- 
ta, skruszonym do glgbi i stgd sklonnym do zeznan. Rylski tg skru- 
chg na wstgpie okazang pomögl sobie do pözuiejszego uwolnienia, 
a Szajnosze nie zaszkodzil wiele tem, ze przyznal sig do ulegania jego 
wptywom i do wsluchiwania sig w jego wyntirzenia demokratyizne. 
Szajnoclia bowiem nie ukrywal sig przed Wittmannem z zapatrywa- 
niauii swojemi.

Przy pierwszem zaraz przesluchaniu Szajnoclia przyznal sig. ze 
znalezione u R.\lskiego dwa wiersze sg jego rekg pisaue i ze je sam 
Rylskiemu wrgczyl. W äledczej podejrzliwosci swojej Wittmann 
usilowal sprawg wierszy inkryminowanych wprowadzic w zwigzek 
z dawng sprawg towarzystwa starozytnosci a tem sameni rozszerzyc 
znacznie kolo obwinionych. Szajuocha zaprzeczy! temu domyslowi 
z calg stanowczoscig, chociaz Wittmann nalegal bardzo, przedstawia- 
jgc iukwizytowi, ze przemawia za tem wszelkie prawdopodobienstwo 
i ze przyznajgc istuieuie takiego zwigzku mo/.e za prawdomöwnoSd, 
ulgi iloznac w swojem polozeniu.

ßedel uniwersytetu zeznal, ze widzial, jak w dniu znalezienia 
wierszy w uniwersytecie, dwaj nieznajomi o öwicie szybkim kro- 
kieiu oddalali sie od bramy uniwersyteckiej ku bocznej ulicy. W itt-  
manuowi zalezalo 11a tem, aby Szajnoclia, ktöry nie zapieral sig by- 
uajmniej rozrzucauia wierszy w obrgbie uniwersytetu, przyznal sig 
takze do nalepienia kartki z wierszem na bramie uniwersytetu. Wma-

wigc w niego, ze 011 i Rylski byli owymi niezuajomymi, ktörych



bedel uniwersytecki spostrzegl. Chodzilo widocznie o podniesienie 
stopnia karvgodnosci czynu, ktorej glöwne kryteryum polegalo nie 
na samem autorstwie podburzajqcego wiersza, lecz na jego rozpo- 
wszechnieniu. Nalegal tedy Wittmann na Szajnoch§ w taki sposöb, 
Ke moznaby t<j scen§ poröwnac z dawnem post§powaniem kryminal- 
nem, kiedy najpierw widokiem tortury a potem sann* torturq zmuszano 
inkwizyta do przyznania si§, chociazby to przyznanie mialo byc 
nieprawdq. Oto pytauie iukwizytora i odpowiedz inkwizyta:

W i t t m a n n :  Upomina si$ pana, abyS zaniechal klamliwego 
twierdzenia i wyznal prawdy, a to tem pewniej, ile ze wobec klamli- 
wego zeznania musianoby pana poddac chloScie, kiedy tynn zasem 
przez wyznanie prawdy mozesz dac sqdowi dowöd skruchy i w nast§p- 
stwie oczekiwad lagoduiejszego losu.

S z a j n o c h a :  Mimo to wszystko pozostaj§ przy mojem twier- 
dzeniu. ze opröcz mnie nikt innny nie przyczynil si§ do rozpowszech- 
nienia wierszy.

Czy zapowiedz chlosty nie mogla ambitnego akademika przejqc 
wi<jkszq grozq, anizeli widok dawnej tortury  prostego zbrodniarza? 
Z takq stanowczosciq wytrwal Szajnocha do konca indagacyi, ze 
Wittmann nie posunql si§ do zapowiedzianej niegodziwosci. A jed
nak mögl Szajnocha wymienieniem nazwisk pozyskac dla siebie 
wzgl<jdy Wittmanna. Sam o tem napomknqi, ale tylko napomknql 
w autobiograficzuych zapiskach, jakgdyby taki hart moralny byl rze- 
czq zwyczajuq

Dalsze przesluchania Szajuochy nie mialy juz wlaSciwie celu, 
jeSliby bylo chodzilo tylko o sam czyn inkryminowany. Ale Witt- 
mannowi chodzilo o to, aby w ponawianych z röznemi zmianami pvta- 
niach wplqtalo si§ jaknajwi§cej otiar. Takie wraz^nie sprawia 
szczegölnie protoköl z 6 lutego, ktöry tutai w cz§Sci przytoczymy j a 
ko pröbk§ inkwizytorskiej zdolnosci Wittmanna i otwartej stanow- 
czosci Szajnochy.

W i 1 1  m a n 11: Jak i  zamiar miales pan przy ukladaniu i roz- 
powszechnieniu paszkwiln: „Swi§cmy dzien ten przyjaciele“?

S z a j n o c h a :  Chcialem zwröcic uwag§ moich kolegöw i wo- 
göle akademiköw 11a rocznic§ 29 listopada a przeto pobudzic ich prze- 
ciw rzqdowi.

W i t t m a n n :  Co panu dato powöd do tak nieprzyjaznego 
usposobienia wobec rzqdu i jakie cele miales pan przy wzbudzeniu 
w mlodziezy akademickiej niech^ci do rzqdu?

S z a j n o c h a :  Pobudkq do niech§ci, ktöra odnosila sie nie
tylko do tutejszego, lecz wogöle do wszelkiego rzqdu monarchi- 
cznego, dala mi lektura. Czytalem rözue dziela rewolucyjne



i wehtonijlem z nich zasady iv uiozonyeh przezemuie wierszach. 
Te zasady staralem si$ takze w innych wszczepi6 i dlatego roz- 
powszechnialem wiersze. O innym celu, mianowicie o jawuem 
powstaniu przeciw rz^dowi. nie myölaiem. A muszg t.utaj do- 
dac, ze z nikim nie pozostawalem w takich stosunkach, zebym ztqd 
mögt sobie te zasady przyswoic.

Gdy Szajnocha szczegölowo wymieuil czytane ksiazki rewolu- 
cyjne Wittmann zapytaf, sk$d je wziijt podsuwajac niejako w pyta- 
nia odpowiedz, ze pozyczyl je w zakladzie Ossolinskich lub kupit 
w ksiggarni Wild». Inkwizyt byt na najlepszej drodze do skompro- 
mitowania iustytucyi publiczuej i popularnej a zastuzonej ksi§garui. 
ale Szajnocha przypominajqc poprzednie zeznania, ze ksiqzki te dal 
mu zmarly kolega Settmayer przed smierciq, odpowiedziai stanovvczo, 
ze „am z zakladu Ossolinskich, ani z ktörejkolwiek ksiggarni lwow- 
skiej nie otrzymal, ani nie pozyczal ksiqzek zakazanych“.

W  i 1 1  m a n n: Alez Rylskiemu powiedziales Pan, ze najlepiej 
rnozna takie ksiqzki kupowac w ksi§garui Wilda?

S z a j n o c h a :  Tak wprawdzie möwiono, ja  jednakze dzit-1 za
kazanych ani u Wilda nie kupowatem, aui tarn nigdy uie widziaiem.

Po pröbacli wydobycia zeznan inne osoby lub zaklady kompro- 
mitujqcych, nast§powaty kolejuo pröby wydobycia zeznan, na ktörych 
poteni moznaby oprzec ostrzejszq kwalifikacyg krymiualinj,, obwinie- 
nie ospisek. Pozory spiskowych znaköw miaty mianowicie rozrzuco- 
ne w uniwersytecie kartki z cliarakterystycznemi uwagami o wielu 
akademikach i innych osobach. .lak do wierszy inkryminowanych 
tak i do tych kartek przyznal si§ Szajnocha bez wahania, a na pyta- 
nie Wittmana, w jakim celu to czynil, odpowiedziai:

„Cbodziio mi o t •, aby akademicy pozuali patrvotyczny Chara
kter kazdego i aby ci, ktörzy podzielali moje zasady, usuntjli si§ od in
nych niepatryotycznych. W ten sposöb chcialem zgodnych ze mn$ 
ostrzedz, azeby nie wchodzili w rozmow$ o zasady z tymi, ktör/.yby 
ich potem skompromitowac mogli“.

W i t t  111 a n n: Ze wzgl^du na panski wiek mlody nasuwa si§ 
przypuszczenie, ze niech§c do rzqdu nie mogla si§ jeszcze wpanu gle- 
boko zakorzenid, ze zatem zostaleg pan przez kogo innego naklonio- 
ny do napisania i rozpowszechnienia inkryminowanych wierszy. Upo- 
mina si§ paua, aby£ w tej mierze prawdy zeznal.

S z a j n o c h a :  J a k  juz zeznalem, pobudk§ do napisania tych 
wierszy zaczerpnjjtem z ksiqzek rewolucyjnych. Ze to zle sitj stalo, 
to dzi.4 widztj, uiestety, zapözno. Nikt jednakze nie naklanial mnie 
do tego krokn.



W i t t m a n n :  W ostatnich czasach pojawili si§ w Galicyi 
emisaryusze z Francyi usilujijcy utworzy6 w kraju zwiqzki rewolu- 
cyjne. Czy nie miateS pan stosunköw z jednym z takich emisaryu- 
szy i czy nie naklonit on pana do tego czynu?

S z a j n o c h a :  Nie mialem zadnych stosunköw z emisaryusza- 
mi, nie znalem wogöle zadnego emisaryusza, wi§c zaden emisaryusz 
nie naktonit mnie do ro/.powszechniania wierszy.

W i 11 m a n n: W rozpowszechnionym wierszu sq, wyrazy: „na- 
sze cele“. Zdaje si§ \vi§c, ze nalezaleS pan do towai zystwa rewolu- 
cyjnego, gdyzslovva te wskazujq na zamiar powziety przez witjkszjj 
liczb§ osöb. Zdaje si§, ze w ten sposöb chciateg pan pobudzic uczqcij 
si§ mlodziez do kroku nierozwaznego a spoköj wewu§trzny zaklöca- 
jqcegov

Pytanie to poparl Wittmann wydobytem od Rylskiego zezna- 
niem, ze Szajnocha w pogadankach zapowiadal blizkie demokratycz- 
ne przeksztalcenie si§ obecuego ustroju spoteoznego, gdyz w miar§, 
jak  oswiata szerzy si§ w nizszych warstwach, przywileje b§dq oba- 
lone. Wysunjji tedy Wittmann siowa Eylskiego w ten sposöb, zeby 
Szajnochy zastraszyd, a w kazdym razie zmieszac obawq, ze Rylski 
jes/.cze wi§cej zaznal i obciqzyl koleg§ swojego.

Szajnocha odpowiedziai na pytanie spokojnie: „Rozpowszech- 
niajfjc wiersze nie zamierzatem pobudzic kolegöw do kroku, zaktöca- 
jqcego spoköj wewn§trzny, gdyz dobrze wiedziaiem, jak  smutne ztqd 
wynikiyby nastfjpstwa. Nie nalezalem do zadnego zwiqzku z celami 
rewolucyjnymi a slowa: „nasze cele ' w wierszu moim wypt.vwajq 
z lektury ksiqzek, w ktörych zawarte byto wezwanie do niech^ci wo
bec rzijdöw. Zdanie wobec Rylskiego wypowiedziane nie jest  bynaj- 
muiej wynikiem nalezenia do tajnego zwiqzku, lecz odgiosem idei, 
ktöre z czytanych ksiqzek poznalem“.

Teraz dopiero, gdy juz rzucone zostalo podejrzenip, ze Rylski 
za wiele zezual i koleg§ swojego obciqzyl, rzucil Wittmaun pyianie 
czy Rylski brat udzial w rozpowszechniauiu inkryminowanego 
wiersza.

S z a j n o c h a :  J a k  poprzednio zeznalem, tak i obecnie oswiad- 
czam, ze o moim zamiarze rozpowszechnienia wiersza Rylskiemu nie 
nie po wiedziaiem i ze wiersz ten datem mu dopiero wtedy, gdy juz 
rozpowszechnienie nastqpiio.

Skonczy wszy przesluchanie, powstat Wittmann i wydobyl z ukry- 
ciasztylet, a okazujqc go Szajnosze, zapytat, czy mu ta bron jestzna- 
na? Oczekiwal W ittmann wrazenia, przygniatajqcego inkwizyta, 
a ten tymezasem oglqdnqwszy sztylet, o.swiadczyl najspoko. niej, ze 
nigdy go w r^ku nie mial.



W przykrej, przygniatajgcej lekturze aktöw proeesowych K a 
rola Szajuochy, ten epizod ze sztyletem stanowi przerwg zabawng. 
Pokazalo sig bowiem z dalszych dochodzen i badari, ze ojciec Karola 
Szajnochy, Waclaw, bgdgc podczas procesu we Lwowie, szukat po’ 
sklepach noza mysliwskiego, i kupiwszy u nozownika öw wrzekomy 
sztylet, w chwili odjazdu z hotelu zapomnial go wzigc z sobg. Wla- 
Sciciel hotelu znalazl po odjezdzie Waclawa SzHjuochy öw fatalny nöz 
mySliwski, a przestraszony rozglosem procesu syna, dopatrzyl sig 
w niewinnym uozu strasznej broni spiskowej, pobiegl do policyi, za- 
alarmowal jg i Wittmann, w ktörego wyobrazni sprawa urosla do 
wielkich rozmiaröw kryminalnych. Rzecz cala zostala tak dokladnie 
zbadana i wyjasniona, ze nawet podejrzliwosc Wittmanna musiala 
zamilkngc.

Po ukonczeniu przesluchiwan i zamknigciu öledztwa, dano Ka- 
rolowi Szajnosze, wedlug przepisu owoczesnej procedury kryminalnej, 
t rzy dni do namyslu, co mialo znaczyc, ze w tym czasie sam, bez do 
radcy prawnego, mial sig przygotowac do przytoczeuia wszystkich 
okolicznosci na swojg obrong. VV procesie inkwizycyjnym byla to 
ostatnia pröba skruszenia inkwizvta i pobudzenia go do tiowych ze- 
zuan, ewentualnie do rewelacyj, byla to wtedy — zwlaszcza w proce- 
sacl» politycznych — uiejako taza legalnej tortury w moralnem tego 
slowa znaczeuiu. Inkwizyt bowiem w przededniu wydania.wyroku, 
w braku otwartego i formalnego aktu oskarzenia nie wiedzial, jakg 
kryminalng kwalifikacyg uadano jego czynowi i jak  zestawiono ze- 
brany przeciw niemu materyal Sledczy. Nie znal nawet tego mate- 
ryalu w calosci, lecz tylko o tyle, o ile sluzyl on za wgtek pytan 
Sledczych. 0  poradzi<\ o pomucy i obronie prawnej, chociazby takiej, 
narz icouej z urzgdu, jakg dzisiejsze prawo karne w Austryi naj- 
nikczemniejszemu zbrodniarzowi zapewnia. nie bylo mowv. Krötko 
möwigc, owa trzydniowa pauza zakrawala raczej na pulapkg. zasta- 
wiong na inkwizyta. Stajgc bowiem po pauzie, oplgtany i omotany 
sieci^ poszlak, podejrzen i uprzedzen wobec sgdziego sledczego, juz 
w ciggu dochodzen zdeterminowanego co do winy i stopnia karygo- 
duosci, inkwizyt dodatkiem do spisanych protokulöw czgsoiej mögl 
po?orsz\c, niz poprawic swojg sytuacyg.

Dla Karola Szajnochy szczegölnie cigzkg musiala l>y6 ta t rzy 
dniowa pauza. Z calego sposobu prowadzeuia Sledztwa widzial to do
brze, ze czyn jego jest surowo traktowauy i ze uie moze liczyc na 
wyrozumialosc sgdziego sledczego. 0  donioslosci nagrouiadzonego 
przeciw niemu materyalu sledczego mögl co uajgorszego przy- 
puszczac, zwlaszcza po ostatnich przesluchaniach, w ktörych sgdzia 
sledczy, powolujge 'sig na zezuania jego kolegöw, dopytywal sig



0 szc/.egöly wrzekomej akcyi spiskowej. Nawet öw epizod ze sztyle- 
teni mögl tylko powi§kszyc obawy, bo s§dzia 61edczy nie uu iadomil 
go o wyswieceniu tej sprawy.

A do tego \v stosunkach rodzinnyoh Karola Szajnochy zaszly 
zmiany, ktöre polozenie jego czyniiy juz wprost tragicznem. Wiado- 
moSc dobra byla wtedy przed wi§zniami polityczuymi dobrze ukry- 
wana, wiadomosci zlej pozwalano natomiast przeciskae si§ przez g rü
be mury wi§zienia. Szajnoclia, k töry po wyjSciu z wi§zienia zastal juz 
matk§ wdowq, obarczonq trojgiem mlodszego oden a niezaopatrzone- 
go rodzenstwa, w wi§zieniu äledczem dowiedzial si§ o utracie posady 
przez ojca i wyniklej stqd ruinie materyalnej. Byl to dla niego cios 
okropny. W catem pözniejszem zyciu Karola Szajnochy tkliwe przy- 
wiijzanie do dalszej nawet rodziny stanowüo wybitny, w oczy bijqcy 
rys jego charakteru. Mitoäl. synowska i braterska hjczyla si$ w mlo- 
dzienczem sercu wi§znia z bezgranicznq gotowoSciq do ofiar dla swo- 
ich. Posada urz§dowa, los zapewniajqca, nie miala pewnie uroku dla 
mtodzienca, juz silq wielkiego talentu popyclianego na drog§ tak 
citjzkiej wöwezas naukowej i literackiej karyery, a do tego zapewne
1 wzdrygajqcego si§ na mysl stuzenia w jakiejkolwiek, cliociazby naj- 
niewinniejszej roli, öwezesnemu przesladowczemu systemowi rzqdo- 
werau. A jednak Szajnocha myälai tylko o tem, zeby jak  najpr§dzej 
po ukohczeniu studyöw mögl si§ sta6 podporq rodziny. W v i§zieniu 
Sledczem, zwlaszcza podezas fataluej pauzy koncowej, mnsial si§ juz 
rozstac z tq nadziej$, bo, przewidujqc surowij, kryminalnq kwaliflka- 
cy<j czynu, wiedzial, ze ta droga do zdobycia clileba dla siebie i dla 
rodziny, zostanie dlan niezawodnie i na zawsze zamki§ta.

To tez gdy po uply>vie trzydniowej pauzy, d. 11 czerwca 1836 
r., Karol Szajnocha stans}! przed s^dziij, gledczym, Wittmannem, na 
pytanie jego, co ma jeszcze przytoczyc na swoje usprawiedliwienie 
i na obron§, uie mögl ju>. zapanowaö uad sobq, wybuchnql dlugo tlu- 
mionym, rzewnym placzem, i möwi^c o tych zniszczonych planach 
swoich, wniösl prosbij, aby rzqd, uwzgl§dniajqc okolicznosc, ze mlo- 
dziencza krewkosc popchixjla go do czynu, za ktöry dostal si§ do wi§- 
zienia, pozw<dit mu, po przebyciu nalozonej kary, ukonczyc studya 
i tem umozliwid przyjscie w pomoc biednej rodzinie.

„Na tem — tak zapisal, moze w tej bodaj chwili wzruszony 
Wittmann, calq tg scen$ w protoköle — skonezono poshichanie z tij. 
uwagq, ze inkwizyt gtoänem Ikaniem okazal skruch§, ze dalej przy 
dawaniu odpowiedzi objawit bystre pojmowanie stawianych mu py- 
tan, a tem samem wykazal zdolnosci swoje, ktöre takze w swiadec- 
twach szkolnych uznano znakomitemi, z e  wreszcie p o d e z a s  filedztwa 
zachowywal si? w wi$zieniu Sledczem tak spokojnie i przyzwoicie, iz



nigdy na niego skarga nie wptyn^ta. Wreszcie posiada Karol Szajno
cha zdrowy organizm“.

Ostatnia uvvaga, w potijczeniu z dalszq, w koncowym refera- 
cie wypowiedziauq, ze „oskarzony jest wedlug poswiadczenia lekar- 
skiego zdolny do chlosty rözgami“, wyglqda jakby zalosne spojrzenie 
tygrysa na wymykajqcij, mu si§ ofiar§!

*

*

Rozstrzygajqcy wywöd Wittmauna, obejmujqcy 37 arkuszy bite- 
go pisma, konczy si§ wnioskiem kondemnaty co do samego tylko 
Szajnochy. Co do Rylskiego, wniösi Wittmann uwoluienie go dla braku 
dostatecznych dowodöw, a co do reszty akademiköw (mi^dzy nimi 
Henryka Sucheckiego i Zegoty Paulego) zaniechanie dalszego kry- 
miualuego dochodzenia. Ten ostatni wniosek nie byl aktem lagodno 
sei Wittmauna. Bylby 011 pewnie wszystkich objql wnioskiem koude- 
mnaty, ale w r. 1834 wyszlo cesarskie postauowienie, aby w prze- 
st§pstwach politycznych na razie ograniezono si§ do „przewodzcöw 
i uczestniköw szczegölnie skompromitowanych“.

Wedtug öwezesnego prawa karnego austryackiego, za zbrodni^, 
zarzuconq Karolowi Szajnosze (zaburzenie pokoju wewn§trznego), 
natozona byla kara citjzkiego wi^zienia od jednego roku do pi§ciu lat. 
Wittmann nie mögt nie przyznac, ze za Szajnochq przemawiajq oko- 
lii znosci lagodzqce: jak  mlodzienczy wiek, nienaganne zachowanie 
si^, celujqcy post^p w szkotach i t. p., ale za to zakwalifikowat jego 
wiersze, jako tchnqce dm hem karbonaryzmu i „zaprawione wscie- 
ktym jadem jakobinizmu“, a zawierajqce wyrazy „krwiozerczej“ ten- 
dencyi. Wniöst tedy Wittmann kar§ dwulefcniego ci^zkiego wi^zienia, 
jako „dostatecznij, tem witjeej, ze Szajnocha juz pi§c miesi^cy przesie- 
dziat w wi§zieniu sledczem“.

1). 13 czerwca 1836 r. weszla sprawa Karola Szajnochy na po- 
siedzenie gremialne lwowskiego sqdu kryminalnego. Przewodniczyt 
prezydent Pressen, referowat Wittmann, wotowali radey: Kulicki, 
Kurylowicz Wojtowicz, Sembratowicz, Czaderski, Tinz i Dqbczan- 
ski. Wittmann zostat o tyle przeglosowany, ze sqd wymierzyt kargje- 
dnorocznego wi^zienia ci^zkiego.

() wyroku Szajnocha nie zaraz si§ dowiedziat, gdyz wedlug öw- 
czesnej procedury kryminalnej, uzupetnionej co do przestgpstw poli-



tyczuych osobuymi dodatkami, sprawa z urzgdu musiala w drodze 
rewizyi przejsc wyzsze iustancye. Siedzial tedy S/ajnocha jeszcze dalej 
w wigzieniu sledczem, az do stycznia 1837 r. W najwyzszym trybunale: 
wyrokiem z Ül stycznia 1837 r. znizono karg na szesc miesiecy cigzkie- 
go wigzienia, liczgc dopiero od 27 grudnia 1836 r. Aby wiec doczekac 
sig znizeuia kary o szeSö miesigcy, musial Szajnoclia przebywac
o szesc miesigcy dhizej w wigzieniu sledczem, ktöre sam w autobio- 
graiicznych zapiskachswoich nazwal daleko dotkliwszem, niz pözniej- 
sze wigzienie w domu kary. A wlasnie w ciggu tych ostatnich szeSciu 
miesigcy wigzienia Sledczego, srogi dozorca, Streif, dal mu uczuc 
calg niedolg; jako juz osgdzonego, czujnie sledzit na kazdym kroku, 
w kazdym ruchu i o wszystkiem donosil. W  celi Szajnochy byl wv- 
drgzony juz dawniej w murze, zlekka zaklejony i dlatego niepostrze- 
zony dotgd otwör, przez ktöry mozna bylo poruzumiewac sig z celg 
sgsiednig. Streit, spostrzeglszy, ze Szajnocha korzysta z tego otwo- 
ru, a znalazlszy nadto w jego celi ggsie piöro i deszczulkg z figurami 
szachowemi, z clileba ulepionemj, wniösl do Wittmanna d*-nuncyacyg. 
Zabrano piöro i szachy, zalepiono otwör i zagrozono Szajnosze karg 
dyscyplinarng. W  kilkanascie dni pözniej, Streit, zdajgc Wittmanno
wi raport o wykonaniu zadekretowanej przezen kary cblosty na dwöch 
innych wigzniach, w ktörych celi znaleziono przedmioty przemycone, 
dclgczyl do raportu gwozdz, w celi Szajnochy zualeziony, dodajgc, ze 
gwozdz ten musial byc uzywany do pisania. Wittmanu zadekretowal 
Szajnosze post jednorazowy, jako karg dyscyplinarng, z dodatkiem, 
ze „za drugim razem za podobne postgpowauie bgdzie chlostg uka- 
ran y “. Ze szponöw W ittmanua i S treita  wydobyl sig Szajnocha do
piero w styczniu 1837 r., gdy po ogloszeniu wyroku odwieziono go do 
domu kary.

Gdy po uplyvvie dalszych szesciu miesigcy Szajnocha opuszczal 
mury wigzienne juz jako wolny, wrgczono mu 39 z l r .34 kr., „jako kwo- 
tg, zlozong dla niego podczas sledztwa na lepsze zywienie, a na ten 
cel nieuzytg“. Wigc Szajnochg karmion<> wstrgtnym wiktem wigzien- 
nym, o ktörym odrazajgce szczegöly przy toczyl w swoich zapiskach auto- 
biograficznych, a w kancelaryi trzymano w depozycie pienigdze, ktö
re biedna matka, od ust sobie odejmujgc, na lepsze pozywienie dla sy
na wysylala.



*

* *

Proces kryminalny Karola Szajnochy zaslugiwalby na omöwie- 
nie, jako wypadek, charakteryzujqcy t§ smutng. dob§ nawet w takim 
razie, gdyby jego bohater uie byl urösl na wielkiego pisarza, na chlu- 
b§ naszej historyografii. Zwazmy tylko szczegöly wibitniejsze tej 
sprawy. W wi§zieniu dwnletniem trzymano poczqtkowo nawet w kaj- 
danach, chlopaka, ktöry zdolnosciauii i celujqcym postgpem w naukach 
nad röwiesnikami görowal, wzorowem moralnem zachowaniem si§zdo- 
byl sobie sympatyij nauczycieli, a wspöluczniöw formalnie podbil wie- 
dz<} i podnioslemi aspiracyanii, za czyn, posiadajqcy, co prawda, zuamio- 
na ci^zkinj zbrodni, wedlug paragrafowo-krynüualnej kwalitikacyi,ale 
w ludzkiem pojmowaniu rzeczy stanowiqcy wlaäciwie tylko wybryk 
mlodzienczej porywczosci, godny kary, nawet kary surowej, lecz 
dyscyplinarnej, nie zamykajqcej drogi do dalszego ksztalcenia szkol- 
nego. W  tem wi^zieniu dr§czono ofiar§ fizycznie i moral nie, a w kon
cu puszczono jq z nabytym w wilgotnej norze zarodem nieuleczalnej 
choroby. poddano jjj, potem pod scisly dozör policyjny i zatarasowano 
jej <1rog§ do jakiegokolwiek zawodu, chleb zabezpieczajqcego. Dla- 
czegoz tak wyjqtkowo srogi wymiar kary spadl na Karola Szajnochy, 
dlaczego Wittmann nazwal go „szczegölnie niebezpiecznym“ i ta c h a -  
rakterystyka krötka przewazyla wszystkie okolicznosci lagodzq.ce, 
ktörych przemilczeö sam surowy stjdzia nie smial?

Na pytanie odpowiedz najlepszq stanowi szczegöl, znany w ro- 
dzinie Karola Szajnochy z opowiadan osöb, ktöre o tem wprost od je 
go matki slyszaly. Kiedy ta nieszczysliwa kobieta, pragnqc wyblagaö 
ulgtj dla wi§zionego syna, dotarla wreszcie do wszechwladnego 
wöwezas prezydenta gubernialnego, bar. Kriega, uslyszala z ust jego 
brntalne slowo: Solche Köpfe muss man drücken! (Takie glowy trzeba 
zgniatac!).

To tez zgniatano w tych smutuych czasach mlode glowy, 
w ktörych badawezy wzrok policyi widzial blask.geniuszu, a chociaz- 
by tylko iskr§ wyzszego talentu, rwqcego si§ do idealnych eelöw 
i porywajqcego za sobq mlode otoczenie. Uez takich glöw padlo- 
ofiarq systemu, ktöry spukojnosc publicznq identytikowal z ementarnq 
ciszq i jako jej zaburzenie kryminaluie pigtnowal juz kazdy Smielszy 
poryw ku idealom i wiedzy! Ocalaly w tej najsmutniejszej dobie hi- 
storyi Galicyi X IX  wieku tylko glowy, ktörych nadzwyczajnej war-



tosci duchowej strzegty, jak  w Karoln Szajnosze, heroiczuy hart mo- 
ralny i ofiarna abnegacya dla idealnych celöw.

Möwilismy o systemie, bo faktycznie byt systein w tem „ugnia- 
t.aniu gtöw“ niezwyktych. Bar. K rieg  nie z wtasnej inicyatywy ujqt 
ten system w powyiszq, tak krötkq a wyrazistq formutke. Inicyatywa 
wychodzita ze szczytu paiistwowego. Mamy na to dowöd autentyczny, 
pochodzqcy od inteligentuego biurokraty, ktöremu cudem tylko wte- 
dy powiodlo si§ z niezgniecionij w mtodoSci gtow§ dostqpid wysokiej 
rangi w morawSkiem sqdownictwie. D r Ignacy Beidtel, radca sqdu 
apelacyjnego w Bernie, przytoczyt w swoich autobiograficznych za- 
piskach,na ktörych osnuty zostat wst§p do jego znakomitego dziela, na- 
stfjpujqce zdanie, wypowiedziane w r. 18-5t> do prezydenta Butny, przez 
cesarza Franciszka: „Tak zwani geniusze i uczeui sq do niczego. Z a 
wsze tylko c I i c j j . wszystko lepiej znac i zatrzymujq sprawy, albo one 
im niepodobajq. Najlepszyjestzdrowy rozum ludzkii wytrwatoSd w sie- 
dzeniu“ ( Sitzfleisch)! '). YVprawdzie, zdanie to byto wypowiedziane 
pod adresem biurokracyi, ale biurokracya uchodzita w tych czasach 
za kwiat mteligencyi, a gtöwnem zadaniem szkolnictwa od dolu az do 
szczytu uniwersyteckiego, byto zasilanie biurokracyi — nalezycie 
ugnieciouemi glowami i Sit:fleisch 'em! Karol Szajnocha posiadat j e 
den przymiot, kwalifikujqcy na t§giego biurokrat§, nawet na hofrata, 
posiadat fenomenalny Sitzfleisch, jak  tego dowiödt w pözniejszej dzia- 
talnoäci naukowej. Cöz z tego, kiedy gtowa genialna nie data si^ 
ugniesd na hofratowskq miazg§!

Wielkosc Karola Szajnochy, jako pisarza i cztowieka, sprawie- 
dliwie zmierzoua byö moze tylko na tle öwczesnych stosunköw, k tö 
rych rysy znamienne dobitnie wyst^pujq w przypomnianym tutaj 
procesie.

Dk BnoNistAw L ozinski.

l) Obacz przedmowg do dzieta Ignacego Beidtla: „Geschichte des 
oesterreichischen Staatsverwaltung“ (t. I, str. XXIX, w przypisku).



Stanislaw V!itl(icwicz
jako budowniczy polski.

„Dzis, czytajgc slowa Cypryana Norwida widzg, ze to naprzy- 
klad, o co j a  sig bilem i za co dotychczas jestem napastowany, ten 
dziwny czlowiek dawno wiedziai i wypowiedzial.

Postuchajmy.

0! gdybym jedna kaplice zobaczyl,

Chocby jak poköj ten, wielkosci takiej —

Gdzieby sie polski duch raz wytlömaczyl,

Usymbolicznit rozkwitlymi znaki,

Gdzieby, kamieniarz, ciesla, raurarz, snycerz 

Poeta —  wreszcie m§czennik i rycerz 

Odpoczat w pracy, czyuie i modlitwie,

Gdzieby czerwony marmur, cios, zelazo 

Miedz, bronz i modrzew Polski sie zjednaly 

Pod postaciami, co nie jedna skaza 

Poryte leza w nas, jak w sercu skaly —

0! tobym w lisciacli rzezbionycli puproci,
I w koniczyny treflach, i w stokroci,

I w kos zaci^cia lukiem — i we freskach...

0! tobym nawet w drobnych arabeskach,

Z natura rzeezy polskiej w pokrewienstwie 

Nierozplatanein b^dacych doslepi},

Ze to mitosci balsam bronz ten lepit.

Nie wiedzielismy u poecie, ktöry tak wolal, i t w o r z y l i S m y  
k a p l i c g  w k t ö r e j  „ l i s c i e  p a p r o c i “ nie z bronzu wpraw- 
dzie aui z marmuru, lecz z lipy i brzostu, l u b  z p r o m i e n i a  b a r -



"w y, splecione pierwiastkami sztuki ludowej, wybujaly tak, jak  buja- 
Jq  w ciemnych glebach las6w, zalegajqcych tatrzanskie regle...

„ P o d n o s z e n i e  1 u d o w y c h n a t c h n i e n  d o p o t § g i , 
p r z e n i k a j 4 c e j i o g a r u i a j q c e j  l n d z k o ä d  c a t jj, p o d- 
n o s z e n  i e  l u d o w e g o  d o  l u d z k o s c i  — n i e  p r z e z  s t o -  
s o w a n i e z e w n § t r z n e i k o n c e s y ö  f o r m a l n e ,  a l e  p r z e z  
w n § t r z n y  r o z w ö j  d o j r z a l o S c i , “ oto co jest, co wyslucliac 
sie daje z umzy Fryderyka (Chopina) jako zaSpiew na sztukfj narodo- 
wq“ — möwi Cypryan Norwid, kreslqc calkowity program rozwoju 
sztuki, ktöry si§ mial urzeczywistnic. „Powisjzanie atowa ludu, uiöwi 
dalej, ze slowem spoleczehstwa i uj§cie w h a r m o n j §  s z t u k i ,  
r g k o d z i e l ,  r z e m i  o s l  i r o l n i c t w a ,  stauowi zdrowie na- 
i'odowe, stauowi przytomnoSc, obecnosd, byt.

A dalej: „A zas przedewszystkiem z m y S l e n i e m  l u d o -  
w e in w prawowitej liarmouii sie kojarzyö, oczyszczac glos opinii 
tak, izby przeczysto dal si§ sly*ze6 ... uwagi te, j a k o  nierozdzielne 
z powodzeniem sztuki w Polsce—kresl§.“

Wkoncu wypowiada Cypryan Norwid takie zdanie, dotyczqce 
najistotniejszycb za»adnien sztuki wogöle.

„Rozdzielenie ekspozycyi publicznych, na wystawy sztuk piek- 
iiycli i rzemiosl albo przemyslu, jes t  najdoskonalszym dowodem, o ile 
sztuka dzis swej powiunosci nie spelnia.

. W ystawa przeciwnie powinua byc tak urzqdzona, azeby od 
statuy pi^knej, do urny grobowej, do talerza, do szklanki, do kosza 
uplecionego pieknie, cala cyrkulacya idei pi^kna w czasie danym uwi- 
doczniouij byla. Wtedy wystawy btjdij. uzyteczne. DziS jes t  to 
rozdzial duszy z cialem—czyli ämierc!..“ ').

Oto tak przez wiersze powyzsze snuje nie przewodniq stosunku 
swego do sztuki polskiej, Stanislaw Witkiewicz.

W twörczoöci tego artysty  ucielesnila si§ wizya przyszlosci, 
jasnowidzeiiie Cypryana Norwida.

I  to przetopienie, wnikni§cie wzajemue dwöch tych dusz röznych 
■czasöw z ktörych jedna na kilkadziesiqt lat przedtem data Polsce filozo- 

wlasnej sztnki, a druga porwala si§ na urzeczywistiiieuie jej 
'v terazniejszosci, nie wiedzqc nawet o swoim poprzedniku, stanowi, 
jednij z najdziwuiejszych kart  w dziejach odtworzenia samodzielnej 
kultury polskiej. Nawet los poglqdöw tych dwöch ludzi byl przez 
pewien czas zblizony do siebie.

Pan Stanislaw Melozart, autor artykulu pod tytulem: „Cypryana 
Norwida poglady na sztuk^ narodowij“, tak pisze: „\V swoim czasie

*) Stauistaw Witkiewicz: Dziwny czlowiek, str: 96, 97 i 98.



przez chtodiuj krytykg nasz§—ktöra wstrgt jakis czula do Proniete- 
uszöw—wyszydzony i oplwaiiy, a poteni zapomuiauy, P  r o in e t h i - 
d i o n  (tytui poematu), bylby moze w epoce Michalöw i Rafaelöw 
swigtg pieSnig artystöw—u uas uie by}. DziS jednak moze i u iuien 
byc dla uaszych apostolöw sztuki narodowej drogiem wspomnieuiem 
ich prometejskich bojöw, mo/e byc narodowg ewangelig“. (tamze 
s tr  98).

Wystarczy zuöw wziqsd do rgki, inng ksigzke S tan isla wa 
Witkiewicza o Aleksandrze Gierymskim, gorzkg ksiazkg, azeby wi- 
dziec w kilkadziesigt lat pözniej bezplodne szamotanie sig garst ki 
twörcöw nowych, bijgcych dla sztuki polskiej nowe drogi, malarzy 
zyjgcych w Warszawie „po psiemu“ i sluzgcych sprawie wsröd szy- 
derstw i plwania öwczesnej miejscowej krytyki. A wszak najwybit- 
niejszym Prometeidg tej garstki byl autor „Sztuki i K ry ty k i“ S ta 
nislaw Witkiewicz.

I tak sluzba dla jednej i tej samej sprawy prometejskiej, jako 
tez i los zapozuania przez wlasne spoleczenstwo, zespolily pod pew- 
nym kgtem Cypryana Norwida ze Stanislawen) Witkiewiczem w dzie- 
jach waiki o odrodzenie polskiej sztuki.

Nie dziwig sig temu przejgciu, z jakiem "Witkiewicz zbierat 
i oprawial mysli Norwida, i tej rozkoszy bezmiernej, jakg ma twörca, 
kiedy po latach gorzkiej walki z wlasnem spoleczenstwem o dobro 
i silg tego samego spoleczeüstwa, poczuje sig zolnierzem sprawy 
przez przeszloSc naznaczonym i przewidziauym.

Z prawdziwg trwogg biorg sig ja, jednostrouuy czlowiek, do tej 
bogatej duszy, wielkiego rozumu i uczucia, jakie sig mieSci w drobnej 
i wgtlej postaci Witkiewicza. Kiedy jednak widzg przed sobij owe 
mgdre i dobre oczy jego i ten uSmiech peleu zrozumienia i poblaza- 
nia, wöwczas nabieram otuchy, probujg odtworzyd spoleczeüstwu jak  
umiem, i jak  mogg, obraz duszy i twörczosci tego najniezwykiejszego 
w Polsce czlowieka.

Dzis czlowiek ten moze patrzyd juz niby siewca, jak  pszenica, 
sztuki narodowej kwitnie i zlocid sig wkrötce zacznie. DziS oczy 
calej lepszej czgSci spoleczenstwa polskiego spoglgdajg z przywig- 
zaniem i milosciij do najcudniejszego kgta Polski, do Zakopanego, 
tarn, gdzie mieäci sig gniazdo twörczoöci Witkiewicza.

Ale to, co wielu ludzi juz obecnie czuje i mySli, trzeba glosno 
wypowiedziec, ubrad w szatg slöw i ucielesuid w dzisiejszem pokole- 
niu, aby nie spadlo ua uas kiedys w przyszloäci oskarzenie, zeSmy 
wspölczesnych sobie mistrzöw ocenic nie potrafili czy nie chcieli.

A trzeba to zrobid tembardziej, im gloSniej naszczekujg w jego 
strong zawiSci i urazy drobnych ludzi dzisiejszycb, pospolitych zja-



<laczy chleba, guiewajqcych si$ o to, ze ich na „aniolöw“ probowal 
przerobiö...

Stanislaw Witkiewicz, syn swi^tej Zmudzi, widzial jako cudne 
<“htopie, krwawq cliwiltj. Potem kilka lat bawil na dalekiej pötnocy 
wraz z rodzicami.

XVröcil do kraju w okresie, kiedy spoleczenstwo czyniio stra-  
»zny obrachunek czynöw i nastf;pstw, kiedy najsilniejszym rak zwqt- 
pieii poczqt toczyc dusz§...

P rzy  sterze spraw dotyczqcych kultury spolecznej nie stali naj- 
lepsi i najgor§tsi i najwi§cej czujqcy. Czasy przesialy ludzi, pozo- 
stawiajqc u widocznego czolanarodu po pismach politycznych nauce 
i sztuce poSwieconych, poczciwe ale mierne i strwozone dusze, bojqce 
sig zniian w poglqdach i w zadaniach, tem wi§cej im wi§cej wielkiego 
trudu i gromöw walilo si§ na spoleczenstwo.

W  takiej chwili by<5 kowalem kujqcym w ogniu swojego uczu- 
cia, rozurnu i twörczoSci przyszloSd spolecznq, bic si§ z wlasnem spo- 
leczenstwem, o prawo odrodzenia si§ i nie wqtpic, kiedy narodowi 
rzucano haslo „bogacic si§u; pracowaii z uporem w biedzie i n§dzy 
dla — „zludzen“, na ktöre najrozumniejsi ramionami ruszali, na to 
trzeba miec zelazny charakter rycerza najlepszych naszych czasöw, 
na to trzeba miec widnokrqg duszy, jak morze rozleglej i jak  ton mo- 
rza gltjboki rozum, przenikajqcy przyszlose na wskröSi wesolq wiar§ 
tych naiwnych maluczkich a Galileuszowq jednoczeSnie.

Czy takim byl Stanislaw Witkiewicz?
Chyba ze byl, bo jest nim po dziS dzien, bo czar jego duszy mie- 

sci w sobie wszystkie horyzonty, w jakich si§ plawi mySl wspölcze- 
snego czlowieka, a jednoczeSnie az do bialoSci zarzy si§ miloSf do wla- 
suego spoleezenstwa. ktöra jest  tak wielkq, ze czyni zupelnie zbytecz- 
Bem nienawidzenie jakiegokolwiek, bodaj najbardziej wrogiego 
narodu.

A jesli patrzyc si<j na jego tyloletniq dzialalnoSö, artysty mala- 
i'za, rysownika zycia wspölczesnego, krytyka i pisarza Swietnego 
a gt^bokiego, a nadewszystko przodownika i twörcy w dziejach odro
dzenia sztuki polskiej codziennej, stosowanej do wszystkich objawöw 
zycia, to zaprawd§ raduje si§ serce z takiej bujnosci, i z takiego 
czlowieka.

Kto nie zna Witkiewicza, jako dzialacza spotecznego, walczqce- 
g (> ze ziem i skarlowaceniem w spoleczenstwie, kladqcego naszal^bo- 
jowa Swietne swoje piöro i nat§zone, gorqce przekonaniem slowo, nie 
Wahajqcego si§ dae dla sprawy naszego odrodzenia moralnego najde- 
likatniejszych swoich uczuc na pastw§ „obroncöw“ röznych „bagien“, 
*ei> go jeszcze niepoznal do gl§bi.



Nie sposöb mi jes t  dad w tych szczuplych ramach, w ktörych si<̂  
z umystu zamkugiem, obraz tej iäcie renesausowej wszechstronnosci^ 
jaka  si§ staje cecluj. wielu wspötczesuych twörcöw w narodzie pol- 
skim, 1 jakq, si§ szczegöluiej odznacza bogata dusza Witkiewicza.

Celem niniejszego artykulu jest tylko okreSlic te znamienne ry- 
s j  jego postaci duchowej, ktöre dotyczg sprawy odrodzenia budo- 
wnictwa polskiego i sztuki stosowanej-, chc§ o nim pisac, jako o p i e r- 
w s z y m  b u d o w n i c z y m  p o 1 s k i m.

Je s t  cudowny w Polsce zakgtek, klejuot w skarbcu narodowymi 
najczystszej wody — Tatry.

Za borami lesistemi Podhala, gdzie w dolinach l na uboczach 
przez zielone okiscie jesionöw przeswiecajg ogniste, czerwieniq syter 
plazy koleb görskich, idg zleby ciemnych boröw, reglami si$ w göre 
wspinajgcych. Za reglami swiat coraz dzikszy, coraz wspauialszyr 
wymoszczony kosodrzewing i jalowcem, ktöre scieljj kilimy zieleni 
swoich do stöp limby, wyniosle czolo kijpiijcej w slohcu polskiem.

Tu u stöp jezior szmaragdewo szafirowych u tych „öcz morskich“,. 
kröluje to drzewo dziwne, postaciq. w pami<jcsi§ wrazajgce.

Jeszcze wyzej krajq bl^kit tatrzanskie turnie smialo^ciq i dzi- 
koscig porywöw i z§bami wgryzajij si§ w przestrzen, szturmujqc nie- 
bo i nieskonczonoäc.

Tylko powietrze görskie kladzie na poszarpang snkni§ granito- 
wq Tatr  swoje blgkitue i fioletowe dlonie zacierajqc ostrosc i lago- 
dzgc cienie.

Do tego Swiata przepi§knego ciqgnq od szeregu lat dusze pol- 
skich artystöw po natchnienie i rozkosz twörczq.

Z nazwq Tatr  Igczg si§ takie imiona, jak Asnyk, Franciszek No 
wicki, Kazimierz Tetmajer i Kasprowicz, z ktörych kazdy czerpal 
dtoniq u przeczystego zdroju gör wod§ letejskg zaponinienia codzien- 
nych cierpien i bral moc napi§tego jak  cieciwa luku uczucia polskie
go i sil§ tworzenia.

.O dkryw ca“ T a tr  dr. Tytus Ohalubinski, ktöry juz od poczqtku 
8  dziesigtka lat  zjezdzal do Zakopanego, wielbil znowu öw zakgtek 
dla przeälicznej przyrody, balsamiczi:ego, zdrowie sercu i plucom 
przynoszqcego powietrza i owej bujuoSci natury czlowieczej, rozkwi- 
tlej w postaciach görali öwczesnycb, ktörej najpyszniejszym niezapo- 
mnianym okazem byl s tary „Sablik“, Sabala-Krzeptowski.

Natomiast, malo zwröcila uwag§ genialuego lekarza i uiezwy- 
ktego czlowieka, owa kultura göralsko-polska lndowa, zawarta w cha- 
cie podhalskiej, wn§trzu pisanymi sosnjbami, dzwirzami i pölkami 
i skrzyniami zdobnem, slowem, tej atmosfer/.e artystycznej, przenika- 
jqcej uiegdys na wskros zycie polskiego görala.



Dopiero kiedy tatrzaiiskie echo, po zalomach calej Polski si§ 
odbijajqce, sprowadzilo garSc cliorych a wrazliwycb na pitjkuo ludzi 
11a perc do Zakopanego wiodqcq, wtedy odkrytq zostala polska sztuka 
ludowa.

Zamieszkal w Zakopanem Witkiewicz, usilujqc zachowal reszt- 
k§ zdrowia, jaka  mu pozostala po zapasach z oboj§tnosciq na sztuk§ 
6wczesnej publicznoSci warszawskiej. Osiedli tez panstwo Dembow- 
scy z Ukrainy, p. Zygmuut Gnatowski z Wolynia.

Zajbchal do Zakopanego, aby podtrzymac gasnqce zycie znako- 
mity lekarz, a jeszcze dzielniejszy czlowiek, s. p. Wtadyslaw Matla- 
kowski z Warszawy.

Okolo roku 1886 zebrala si§ wi§c ta  garstka ludzi, z ktörych 
kazdy na swöj sposöb zapisal si§ na niesmiertelnosö w ksi§dze po- 
4wi§conej sprawie odrodzenia sztuki stosowanej polskiej.

Idealny chod samodzielny podzial pracy, cechowal ten zaczqtek 
spoleczenstwa zakopianskiego. W  r. 1886 kiedy znalazla pani Dem- 
bowska z panem Witkiewiczem pierwszy lyznik, pocz^Iy roSö owe 
ciekawe i bogate dzis zbiory pp. Dembowskich i p. Zygmunta Gna- 
towskiego, odnoszsjce si§ do starej kultury polskiej artystycssnej 
Podhala.

Byl wielki czas, bo polor falszywej i kramarskiej cywili- 
zacyi wkraczal juz do Zakopanego, przynoszqc do duszy görali 
wzgard§ dla „Starych dziadöw“ jak  nazywad lud poczql nieme 
swiartki dawnego zycia.

Ju z  na Krupöwkach powstaly domy budowane w niemieckim 
„Förster s ty lu“ chciwie przez görali naSladowanym. W  takim domu 
zamieszkal dr. Chalubinski. Nieinaczej tez zabudowal si§ slynny 
niegdyä przewodnik i mqdry a dobry czlowiek AVojtek Roj.

Wojtek Roj tak si§ wstydzil tych gratöw starych göralskich, ze 
na oczy nie chcial widziec pokoju, gdzie one byly zebrane i usta- 
wione.

Röwniez proboszcz ks. Stolarczyk uwazai czeSc oddawanq za- 
bytkom ludowej kultury, za zgorszenie i nierozum.

Tylko Sabala, choc wiekiem najstarszy, ale czy wigcej zamilo- 
wany w dawnoSci, czy tez lepiej rozumiejqcy cel zbiorowej roboty, 
z ukontentowaniem patrzyl na rosnqce zbiory.

A zbiory pp. Dembowskich i p. Zygmunta Gnatowskiego rosly.
Pölki, tyzuiki, skrzynie malowane, czerpaki, pazdury, sosr^by, 

obrazy zböjniköw dziwnie malowane, g§slicki, lyze pot^zne do czer-



pauia sera, parzenice, stolki i stoly, spinki i pasy i torby dziwaczne, 
naczynia s ta re—pocz§to gromadzic w jedno, dzialajgc juz swojg maso- 
woScig objawöw.

J a k  jednak spoleczenstwo nie tylko göralskie nie rozumialo 
(a cz§£ciowo dalej jeszcze nie rozumie) tej roboty, niech nam na do- 
wöd tego posluzy fakt nast§pujgcy:

W r. 1894 poslano te wszystkie rzeczy na wystaw§ lwowskg, 
gdzie ich pröcz s. p. Wlodzimierza Dzieduszyckiego nikt nie zoba- 
czyl i nikt nie ocenil.

Sapienti sat.
Trzeba bylo dalszej usilnej roboty w zaznajomieniu spoteezen- 

stwa ze skarbami motywöw arty.stycznych, jakie odkryto na Podhalu.
Aby jednak usungd wiele z wgtpliwoöci i falszywycli poglgdöw, 

nalezy kilkoma slowy dotkngö sprawy sztuki „zakopianskiej “, jaka si<j 
ona w tytule samym obecnie w Polsce przyj^la.

DziS kiedy rozejrzelismy si§ po ziemiach Rzeczypospolitej pol- 
skiej, wiele z tych ludowych form budowuiczych i zdobniczycli spoty- 
kamy w najrozmaitszycli miejscowoSciach, zaklfjte w boznice, koscio- 
ly, domy podcieniowe, niemniej i w chaty wloäcianskie.

Tylko cala ta kultura ludowa, na dolach rozkladajgca sitj wi
docznie, w szczgtkach rzadziej rozsianych istniejgca, nie zwracfcla na 
si§ uwagi badaczy i artystöw. Jeszcze pisanki, stroje lub wyroby 
wyszywkowe i tkackie, pociggaly oko swojg bajeczng kolorowoscig 
i dziwnemi formami.

Tymczasem 11a Podhalu dzialala i dziala po dzis dzien masowo- 
6 cig zjawienia i zywotnoscig tak do niedawua silng, ze mimuwoli co- 
fala sitj wyobraznia ludzka, widzgca te dziwy, wstecz do cudownej 
bajki polskiej historycznej — do Piastöw i Ziemowitöw.

„Zasngd nie moglem, pisze p. Ly . Lapczynski w „Tygodniku illu- 
strowanym“ z r. 1862, bo zdziwiony oglgdalem szczegöly mego po- 
mieszkauia. Wyobrazcie sobie, zajmowalem krölewskg komnat§ 
Ziemowita... Byla to duza izba 0 dwöch okuach, 0 heblowanych Scia- 
nacli i z takimze sufitem. Belki i podpierajgcy je gruby siostrzan 
heblowane byly podobniez, a pröcz tego wyrzynane w bardzo praco- 
wite deseuie jakiegos przedchrzescijanskiego stylu, ktörego u uas na 
plaszczyznach juz tylko ostatnie zabytki 11a chlopskicli skrzynkach 
pozostaly. W  tych deseniach przemagaly wpölsrodkowe kola, lody- 
gi systematycznie w kielichowate liScie ubraue i zgbkowane pasy. 
Drzwi niskie, ale szerokie, z porzgdnym zamkiem, z pöltora lokciowe-



mi odrzwiami i pot^znym progiem, röwniez jak  siostrzan starannie 
byiy rzezbione. Lawy obiegajijce izb§ do kola, czteropi§trowe pölki, 
Dbciijzone gromadg uigdy nie uzywanych mis, flasz i polerowanych 
garuköw, szeroki gzyrns uwienczony galeryjkg, z dwoma tuzinami 
kwiecistych tälerzy, wieszadla do sukni, zajmujgce calg £cian§ na- 
pi'zpciw okien, trzy skrzynie, stolki i uareszcie ogronine loze, wszyst
ko io uajstaranniej bylo wykonczone i wyheblowane. Delikatnoscig 
rzezby celowalo nad wszystkimi sprzijtami lipowe wieszadelko, na 
ktöivm, jakby na przezroczystej koronce, zawieszonych bylokilkana- 
£cie okrgglj'ch z dtugiemi trzonkami, zgrabnycli, drewnianych lyzek. 
-Ale i ta  koronka gasla przy jaworowym stole... Görale uie lubiq uda- 
■ft’ac muru, wi§c Sciany wiqzane byly w w§gly z pieknie ociosanych 
dwuuastucalowych bierwiou. Do szczegölöw nalezaly: orygiualue 
podlialskie odrzwia, nabijane starannie wyrzynanymi kolkami, pot§z- 
ßy dacb, szczyty w gustowne desenie wqzkiemi deseczkami nakle- 
ja n e “ *).

.Jednak istota tego, co na Podlialu widzimy, jes t  jak uajscislej 
^fspolona z tem, co jednostkowo spotykamy gdzieindzinj.

Wigzanie w^glowe „na zamek“, clioc moze najdostatniejsze 
u stöp Tatr, jest  mimo to zasadniczo pokrewnem z tem, co w calej Pol- 
fi'e spotykamy.

Czola dymnikowe, ozdobne sosr§by, skrzynie, rozklad chaty 
i "u§ trza  izb powtarzajg si§ w wielu miejscach, tylko mniej ozdobnie 
i wytwornie.

DziS ta kultura ludowa, chlopska w poj§ciu zwyrodnialem wspöl- 
<*zesuej mieszczansko-kapitalistycznej cywilizacyi, byla jednak uie- 
gdys dorobkiem caloSci plemienia polskiego, i od kröla do clilopa kaz- 
dv szUchcic czy pan mieäcit si§ w takiem drewnianem dworzyszczu, 
pöki X V  i X V I wiek inaczej mieszkac i zyß panujgce warstwy u nas 
nie nauczyl.

.Jeszcze w XV wieku, jak  pisze w swej doskonalej pracy p. Pu- 
8*et, powtarzajijc t§ wiadomoSc za prof. Potkanskim, znajdujemy w na- 
szycli aktacli sqdowych przyklady, ze bracia dzielg si§ domem i jeden 
s^lachcic bierze „stubam albam“ a drugi „stubam nigram “.

A w popisie zamköw wolynskich wydanych przez profesora Al. 
Jablonowskiego jest röwniez wiadomoäc wskazujgca na jednolitoSc 
^zisiejszej, polskiej kultury chJopskiej, a dawniejszej szlacheckiej.

') (’vt. u Ludwika Puszetu: „Chata“, str. 7.



„I zbudowali sobie p. Stanislaw Falczewski w srodkn dom drewniany, 
s w i e t l i c g ,  s i e n  i k o m o r f ').

Ta zas Swietlica, sien i kouiora, lub swietlica i izba czarna, powta- 
rza si<j nieustannie w slownictwie i pojgciu ludowem, odnoszqcem sitj 
do rozkladu chalupy.

Wysokie dachy odnajdziemy u Görnickiego, jako typ budownic- 
twa szlacheckiego drewnianego X V I stnlecia. Sosr§b istnieje dlugo 
w dworkach szlacheckich, w zabytkach az po X IX  stulecie. Pisaue, 
i malowane dzbany, z ktörych pije göral wschodnio-galicyjski, odnaj
dziemy u Kochanowskiego („Dzbanie pisany, Dzbanie malowany“ ). 
Piece z karii ozdobnych, zaniesli polscy garncarze az na Pokucie.

Tak wi§c zagubiuna w pami§ci i ledwo w podaniach i w nielicz- 
nych szczqtkowych zabytkach przechowana kultura dawna plemienn* 
Polski, zyla w chtopskiej chacie Podhala, jak iskra pod warstwq po- 
piolu i zablysla zdumionemu oku wspölczesuego inteligenta, pelnego 
zwqtpien w odniesieniu do osobowosci kultury polskiej.

I pod tym kqtern nalezy rozumied rozmilowanie sie prawie reli- 
gijne w zabytkach w „dziadach podhalskich“, ze strony tych, ktörzy 
w twörczv sposöb zetkn§li si§ ze starq, artystycznq kultury Polski> 
przechowanq na Podhalu.

Ludzie ci czuli, ze po za tymi zabytkami ginqcymi, rosnie w wyo- 
brazni ta strona przeszlosci Piastowskiej i Jagielonskiej, k t 6rej ölu- 
du niema ani w pisanych, ani w drukowanych srchiwach, ktörej nie 
szukac po murowanych zabytkach miejskicb i koscielnycli.

A jednoczesuie rozsuwal si§ horyzont dziwnie chwytajqcy za 
serce ua przyszlosc. Mysl posiadania wlasnej sztuki, wyroslej kose 
z kosci, krew ze krwi narodu od niepauii^tnych czasöw, zakreSlala co
raz szersze kr^gi, az i przywiqzata dusze ua zawsze do tej Swie- 
tej sprawy. W r. 1886 znalezli pp. Dembowscy z panem W itkiewi- 
czem pierwszy lyznik, dzis relikwi§ sztuki ludowo-narodowej, od ktö- 
rej wzi^ly poczqtek bogate zbiory pp. Dembowskich i p. Zygmunta 
Gnatowskiego.

Niedlugo pözniej zjezdza dr. W ladyslaw Matlakowski. Mazo- 
wiecka, twarda, chlopskij nieugi^tosciq opatrzona dusza, na swöj spo
söb poj^la sluzbtj dla sprawy.

Smiertelnie chory, majqc za wspölpracownicg, zon§, zdolal zgro- 
madzic tyle rysunkowego materyalu. ze powstaly z tego dwa pot^/.ne 
podstawowe dziela: „Budownictwo i zdobnietwo ludowe na Podhalu '.  
Lecz najwi§kszij zaslugg ma Stanislaw Witkiewicz.

') Rewizya zamkow ziemi wolyriskiej z r. 1545, str. 97.



Bez niego zabytki podhalskie statyby si§ moze osobliwoscig an- 
tropologiczno-etuicziiij (ws/.ak pierwsze dzielo Matlakowskiego zosta- 
lo wydane kosztem komisyi antropologicznej Akad. Umiej^tnosci), ale 
nie zaplodnilyby wspölczesnej sztuki polskiej swojemi formami. 
Z motywöw podhalskich w r. 1888 powstajg pierwsze meble „zako- 
pianskie“ dla p. Potkanskiego.

W  r. 1892 zjawia si§ „Koliba“, pierwsza willa polska zbudowa- 
na dla p. Gnatowskiego. Röwnoczeänie buduje si§ wedle planöw 
Witkiewicza dom p. dr. Clirostowskiego. W  r. 1892 powstaje willa 
„Oksza“ dla p. Kossakowskiego, dla pp. Dolinskich „Zofiöwka“, Sa- 
natoryum dr. Howranka.

Lecz najcudniejszij, perlg w tym sznurze dziel ludowych, jest  
dom „pod Jedlam i“ pp. Janowstwa Pawlikowskich.

Polozouy na szczycie „Kozinca“ pi§trzy si§ szczytami, z pajlg 
otwartg na göry, zkgd otwierajgcy si§ przecudowny widok na sfalo- 
wane,zastygle morze reglöw i Tatr, sprawia widokiem swoim nieza- 
pomniane wrazenie.

Dom „pod Jedlam i“ wyrosly, wybujaly z tycli chat tulgcych si§ 
u jego stöp, zwigzauy jednak z niemi wn^trzem i wewn^trzem zu- 
petnie, stal si§ w ten sposöb jakoby symbolem budownictwa polskie- 
go wspölczesnego.

Kiedy na projektach profesora Odrzywolskiego „zakopianskich 
will“ widnieje wplyw wigzania wzi§ty z ryglöwki niemieckiej, wska- 
zujgcej na to, ze profesor krakowski nie zdgzyl sie oduczyc tego, 
czego si§ za mlodu od NiemcöAv nauczyl, to wille Witkiewicza s$ jak  
uajczystsze we wigzaniu i w zdobieniu polskie.

Witkiewicza uchronilo od bl§döw ogromne przywigzanie do kul- 
tury budowuiczej podhalskiej.

Dajac tylko podstaw§ projektu, drobny szkic olöwkowy, tworzyl 
swoje dziela na wpöt z cieSlami göralskimi, wprost na miejscu budo- 
wy, nieswiadomie w ten sposöb post^pujgc drogami, na jakich powsta- 
waly wszystkie arcydziela starozytnej i sredniowiecznej sztuki.

SkromnoSc twörcy, skromnoSc tak  rzadka wobec zarozumialosci 
wielu wspölczesnych artystöw, chcgcych uwazaö siebie za poczgtek 
i koniec w autorstwie i niepozwalajgcych zadnemu rzemieölnikowi 
byd sobg w tworzeniu—stala si§ w tym Avypadku olbrzymiem zrödlem 
oryginalnoSci i odr§bnoSci idijcej az do najdalszych zrödel. Pauii§- 
ta 6 zaS trzeba, ze urzeczywistnieuie tych marzen pierwszego twörcy- 
budowniczego polskiego dokonywalo si§ wsröd najwi^kszych trudno
sci. Kaplica „jak poköj ten, wielkoSci tak ie j“ z liScmi paproci rzez- 
bionemi, powstala tylko dzi§ki ofiarnoSci Zygmunta Gnatowskiego.



Zakltjte w brzost i lip<j lyznikowe motywy zyjsj, wywalczone i oku- 
pione ci§zko przez AVitkiewicza, Pozbawienie wykonania wielkie- 
go oltarza i ubiezenie przez Kowatsa w sprawie dwöch bocznycli ol- 
tarzy, przyprawilo go o wybueh krwi...

Nie chodzilo Witkiewiczowi o swöj bezposredni udzial, bezinte- 
resownosc jego posuwala si§ i posuwa tak daleko, ze prawie wszyst- 
ki'.* nrojekty robione zostaly darmo, bo tego wymagalo apostolstwo 
sprawy.

Ale artystyczua i rozmilowaua w sztuce polskiej dusza nie mo • 
gla strawid bezkarnie tego cierpienia jakie sprawil jej widok samow;;- 
rowych ztocen i kogutkowych motywöw, branych przez Kowatsa, Bög 
wie skgd i Bög wie na co. DziS ten koSciöl w Zakopanem zapelnio- 
ny tez zostal i malowidlami banalüemi i obcenii duchowi narodowe- 
mu, bo tak postanovvili ludzie, ktörzy ksztaltu i prawdy swojskich 
motywöw nie odczuli.

Mimo tych cierni i glogöw na drodze, ktörg stqpaspraw a odro- 
dzenia sztuki polskiej, liczba miloSniköw artyzmu, z ludu pocz^tego, 
rosnie z dnia nadzien, a co najdziwniejsze nawet u ludu smak si§ 
zuiienil i kiedy jeszcze niedawnymi czasy görai si§ wstydzil swoich 
chat, to obecnie nowe mieszkania görali w Zakopanem, a nawet 
w Czarnym Dunajcu i Chocholowie, budujg coraz to inaczej i ozdob- 
niej w göralskim sposobie.

Tym zas, ktöry to kolo rozwojowe, rozgniatajgce do uiedawna 
w imi$ kapitalizmu stare torniy, zawröcil i nowy, twörczy dla narodo- 
wej sztuki ped uni nadal — jest nie kto inny, tylko Stanislaw W it
kiewicz.

Klasy pracujqce wzorujg wiele rzeczy w swojej kulturze na zy- 
ciu i upodobauiach stanöw wyzszych.. uzywajgcych.

Przekonanie smietanki kulturalnej w Zakopanem, ze chata gö- 
rala, bgdgc dziS skoüczonym wyraznm dworu dawnego szlacheckiego, 
zdolna jest do najwyzszego rozwoju, podzialala i na odnowienie za- 
milowania u ludu widzqcego, ze si<j „panowie nie wstydzij chlopskiego 
sposobu“ i ze nawet korona krölewska moze si§ zdobniczo mi^dzy kol- 
kami na odrzwiach pomiescid.

Powstala jeszcze sprawa odtworzenia stylu polskiego ludowtgo 
w murowaniu.

Ze wzgl<jdöw w dzisiejszych czasach decydujgcych, mur kamien- 
ny czy ceglany stal si$ panujgcem, w wielu okolicach wylgczi em two- 
rzywem budowlauem.



Tymczasem formy ludowe w drzewie pocz^te i w drzewie w du- 
zej cz§£ci wyrosle, pozornie lamig si«j w chwili przenoszenia na ka- 
mieh lub cegle.

Tak mySIano do niedawna. Wprawdzie zbijal ten sposöb my- 
slenia fakt powstania form w kamienuych swigtyniach Grecyi z kon- 
strukcyi drewnianej dawnyc.h chat helenskicli, wprawdzie wskazat 
w ostatnich czasach Francuz Curajod na ogromny wplyw miejscowe- 
go ludowego budownictwa, na powstanie gotyku francuskiego, ale 
mimo to trudnoici zdawaly si§ uiezwalczone. Zbudowanie najozdob- 
niejszej i najwytworniejszej willi drewnianej, nie przedstawia naj- 
mniejszej trudnosci. Istniejg motywy wigzan drzewnych, okien, 
drzwi, odrzwi, dachöw, przyczölköw, pazdnröw, rysiöw, powal sosr§- 
bowych wzorzystych, piecöw kaflowych malowanych; artyScie wy- 
st.arczy umiej§tnie je  tylko zestawiad i stosowac, a dzielo szti ki 
roSnie w oczach.

Inna rzecz z murowancem. Tarn formy w drzewie wyrobione 
mnsi sie przenosic na kamien i wypraw^, i w tym celu powincy one 
uledz przetworzeniu, wywolanemu przez zmian§ materyalu.

Witkiewicz zrozumial doskonale waznoSc tego zagadnieuia. 
Nie przesgdzajijc roli, jaksj moze odegrac w sztuce polskiej odrodze- 
nie dawnego narodowego gotyku, renesansu i baroku, chcial mimo to 
popchngc twörczosc polskich artystöw w kierunku przeniesienia form 
polskiego stylu ludowego na kamien lub wypraw§.

Sam w r. 1892 zaprojektowal dom murowany w stylu „Zako- 
pianskim“ dla p. Reja, röwniez w ostatnich czasach kurhauz w P 0I4 - 
dze zostal w tym sposobie zaprojektowany.

Sprawa ta, b^dgc dzis bliskij rozwigzania, jesli chodzi 0 dwory 
szlacheckie, „kurhauzy“, slowem budowle na poly wiejskiego charak- 
te ru—natrafia w tworzeniu budowli czysto miejskich na wiele trudno- 
Sci, tkwigcych glöwnie w uprzedzeniach i uieznajomosci wewn<jtrz- 
uych orgauicznych cech stylu budowniczego ludowego u wielu pol
skich architektöw.

Ani wi§c walka 0 dalszy rozwöj i pogl§bienie stylu ludowego 
w spoleczenstwie nie jes t  ukonczona, ani sama dzialaluosö plodna 
Witkiewicza nie jest  i da Rög nie tak pr§dko jeszcze b§dzie zam- 
kni^ta.

Nalezalo si§ jednak dzis, kiedy sprawa dojrzewa i coraz szersze 
kr§gi w spoleczenstwie zatacza, ocenic i uporzgdkowaf zrödla twör- 
czoäci i samg twörczos£ tego niezwyklego czlowieka, przepatrzy6 

obywatelskg pelug szlachetnych dgzeri dusz§, bodaj w jednem  jej zy- 
ciowem rozgaltjzieniu.



Po za tem jes t  w Witkiewiczu wielki mysliciel, a rtysta  malarz, 
krytyk, publicysta takiej miary, ze lepiej jesli inne, wprawuiejsze piö- 
ro, na tych dalszych dla piszqcego polach, „pana Stanislawa“ oceui.

J a  chciatem o Witkiewiczu napisad tylko, jako o pierwszym 
wspötczesnym polskim budowniczym.

K a z i m i e r z  M o k l o w s k i .



D r a m a t  i o p e r a .

i.

Trzy miesiqce letuie moznaby w tym roku nazwac sezonem 
aktorskim. Do literatury nie wuiosly one nie, albo prawie nie; bo 
przeciez nie majq z niq nie wspölnego takie utwory, jak  „Bogaty wu- 
jaszek“ Karlweissa, a zaledwie zdaleka sqsiaduje z literaturq 
„Oapstrzyk“ Beyerleina. Panowat wi§c niepodzielnie na naszej scenie 
w ciqgu ubieglego kwartalu lwowski gosc, p. Kazimierz Kaminski, do 
ktörego pod koniec przylqczyta si§ p. Irena Solska; a tymezasem sta- 
ly personel dramatu i komedvi zazywal dobrze zasluzonych wczasöw; 
w repertuarze zas iScily si§ idoaly „rezysera glöwnego“: widzielismy 
przeniesione z teatru NowoSci do teatru Letniego, w obsadzie powa- 
zuych artystöw, takie arcydziela, jak: „Klusownicy“ Hertzla, „Pan 
D yrek to r“ Bissona—i ta  transpozycya udawala si§ w wi§kszej cz§sei 
wypadköw,dzi§ki dziwnie wszechstronnemu talentowi jednego aktora. 
I*yly chwile, kiedy naprawd§ cheiato siij uwierzyc w paradoks Her- 

■inana Bahra, ktöry niegdyä, pod wplywem gry Zacconi’ego, machnql 
bez ceremouii r§kq na wszelkq literatur§ i jedynq. racyg bytu teatru 
^nalazl we wrazeniach, dostarczanych przez aktoröw.

Mniejsza o paradoks, gdyby chciat nim zostad w stosunku do 
literatury i sceny; ale nie mozna go lekcewazyc, kiedy od czasu do 
czasu wyst§puje w szacie kompletnej artystycznej teoryi. SpotkaliSmy 
«i§ juz z podobuq teoryq, rozsuwajqcq tak daleko granice „indywi- 
dualizmu“ aktorskiego, ze mu pozwalala przy odtwarzaniu cudzych 
pomyslöw, dowoluie parafrazowac motywy, znalezione u twörey. Zga- 
dzano si§ prawie na grg pod haslem Altenberga: „jak.;« to widz§“ — 
zapominajij.c, ze sztuka dramatyezna jest nieröwnie wi§cej niz inne 
sztuki zalezii!} od uiateryalu, z ktörego urabia dzielo. Wobec barw, 
»wiatla i cieniöw, wobec plastyki ksztaltöw, malarz i rzezbiarz, nawet 
walczqc technicznie z materyalnym oporem farb, gliny, marmuru, sta-



jij bgrtz co bqdz samodzielni, niezalezni: tworzjj to, co sami uiaj;} 
w wyobrazui, w uczuciu. Aktor dostaje materyai gotowy-, mi^dzy 
nim a prawdq zycia, czy jego poezyg, staje dramaturg, poeta, z ktö
rym aktor liczyd si§ musi, i dobadac si<j winien przedewszystkiem, 
„jak to widzi tarnten“. Badauia iudywidualne mogg si§ u rozmaitych 
aktoröw röznic co do srodköw odtwarzania, mogg si§ zagl§biac 
w kierunku syntetycznym, ale wynikiem ich zawsze b§dzie „repro- 
dukcya“, a jezeli nig nie jest, cierpi na tem pierwszy twörca, ktöry 
dal autorowi materyai, w rzeczy, uajprzöd przez siebie stwor/.ouej. 
Juz  muzyka pnkutuje cz§sto za ten indywidualizm wykonawczy, in- 
terpret.ujijcy najwi^kszych mistrzöw, „jak nn ich siyszy“, i szukajgcy 
w Beethove:iie, w Schumannie, w Chopinie suggestyi jedynie do 
wlasnych fantasmagoryj. Ale dzwi§k ze swojfj naturq nieuchwytug, 
rozply wajfjc.ij, sig w nastrojach, lacniej nagina si§ do samowoli wyko- 
nawcy, niz slowo, stojqce na strazy mysli poety i strzeggce go wier- 
niej od zdrady tlömacza; jest wi§c ta zdrada dotkliwszg, jezeli do* 
pusci si§ jej aktor.

Trzeba przyznac, ze jq pod pewnym wzgl§dem ulatwia najnow- 
sza literatura dramatyczna. Nigdy moze tyle, co dzisiaj, nie pozosta- 
wiano aktorom do „dotwarzania“, clioc komentarze psychologiez'ie 
autora w dramacie wspölczesnym wi^cej prawie wypelniajg miejsca, 
anizeli to, co ze siöw i czynöw bohatera powinnoby dusz§ jego ujawnic. 
Poeta zajmuje si§ drobiazgowo nietylko materyalng charakterystykg 
wprowadzanych na scen§ postaci, ale kreili starannie duchowij ich 
fizyognomi§. Möwi za nich gdy milczq-, odstauia tajemnice kropek, 
wykrzykniköw i zuaköw zapytania, rozsianych wsröd dyalogu-, maui- 
puluje spr§zynami, wywolujgcemi odruchy nieswiadomosci', daje uze- 
wn^trznionemu zyciu podklad zycia utajonego. Zdawaloby si§, ze tem 
wszystkiem autor kr^puje aktora, ze mu narzuca rysy, ksztalty, psy- 
chologifj... Tymczasem dzieje si§ wr§cz pr/eciwnie. W  atmosferze nie- 
dopowiedzen, domyslniköw, zagadek, aktor czuje si$ panem wszech- 
wladnym; wie, ze nikt nie czyta, nie siyszy glossy autorskiej, ale ka
zdy widzi plastyczuy komentarz aktorski, w klörym iudywidualizui 
bujac moze z niczem niupohamowang swoboda. Bujatez  bez przeszko- 
dy, i tem fantastyczniej, ze protescu poety nie bardzo potrzebuje sitj 
obawiad; — owszem, poeta z ciekawoScig niekiedy przyglgda si§ nie- 
spodziewanej fizyoguomii swego dziela. Zapewne — to nie to, czego 
on chcial. Ale poniewaz wydarza si§ czasem, ze sam nie wie dobrze, 
czego chcial, wi§c go zajmuje to, co inni za niego chcieli. Zresztg, 
jest  w nim dzisiaj kawalek aktora, pozujgcego przed zwierciadlem 
wlasnej indywidualnosci, i na g ründe  tego aktorstwa przychodzi czq- 
sto do kouipromisu mitjdzy twörca i wykonawctj.



Przyjrzyjmy si§ naprzyklad Wedekindowi, jezeli wogöle przyj- 
rzec si§ mozna tej postaci mlodego, rozpieszczonego kochauka, ktöry 
z ur$g]iw% (/randezzcj, pröbuje roli „komicznego s ta rca“-, posluchajmy 
tych fragmentöw ironiczuej spowiedzi, wSröd ktörych drga zawsze 
jakas zerwana, zgrzytliwie dzwi§cz;}castruna. Nad strouicami ksigzki, 
nad deskami teatru rosng w naszych oczach bahki mydlane, lekkie, 
Wytwornie, barwne, bogate rozmaitoScia mieniijcych si§ Swietnie kolo- 
röw. Iiosnij... i wtedy wlasnie, gdy rozegraly si<j najpi§kniejsz$ te- 
czg... p§kaj!}. Prysn^ly rozsadzone myslij, poety. Wedekind wydyma 
je, wydyma iutellektualnie, sam si§ bawi migotliwofcig farb, ale nie 
daje swoim kreacyom ani chwili czasu. zeby mogly stac si§ zywemi, 
zwlaszcza gdy bahki wypelnia fclinieniem negacyi, zniszczenia. Bez- 
cielesue prawie, rozkolysaue w jakichs cig»lych, przejsciowych ry- 
tmach, majg, oczywiscie, malo realnej miazgi. Poruszaj#c si§ poza po- 
tröjnym wymiarem rzeczywistoSci, nie sg moze abstrakcyami, ale sg 
naprawd§ rozedrganemi w slowach odcieniami, a rucli ich na scenie 
wyglgda, jak  gdyby ktos niewazniki lapaö chcial siatkij na motyle. 
Wezuiy cykl dramatyczuy: „Duchziem i“ i „Puszka Pandory“. Co 
jes t  w tych strasznych epizodach z ziemskiej egzystencyi kobiety- 
demona: aktualnosc, momeut zycia, w przelocie pochwj cony, wizye 
czy tez szamotanie si§ maryonetek? Jakies echa i refleksy stojg, cho- 
dzg, siedzg, lezg i majij pozör swoich wlasnych cial astralnych. Suujg 
si§ kolo siebie, przeuikajg si§ wzajemnie, roztapiajg jedne w drugich, 
i wsröd smutnych swoich losöw, oplakanych wydarzen, grozg przej- 
mujgcych sytuacvj, cisnjj. si§ ku nam ze sceny, jak  ngromne cienie 
z latarni czarnoksi^skiej, to znöw drobniejgc, gdzies w dal pierzclia- 
j$, zupeluie jak  gdybysiny patrzyli na to na przemian przez duze 
i male szkla loruetki ieatralnej. A teraz wystawmy sobie aktora, 
pröbujgcego uchwycic zycie pomit^dzy temi drgnieniami kinematogra- 
fn. Kazg mu falujgce rytmy uzmyslowic w dykcyi, ktöra wi§zi, w ge- 
ßtach, ktöre krzepng; przeksztalcic sztuk§ aktorskg na jakgä niestwo- 
rzoiu} jeszcze muzyk§ dramatyczng. Takiej muzyki dotgd niema—wi§c 
aktor gra co i jak mu si§ podoba.

Albo Bernard Shaw..., ktöry psychologig swoich bohateröw for- 
niajnie rezyseruje i w wielomöwnych uwagach psychologa-iusceniza- 
tora miewa prawdziwie epickie rozp§dy. Ta rezyserska epika ma byc 
dla aktora narz§dziem do stopniowania, do wysubtelniania, do uprzy- 
tomuienia widzowi wzlotu pylköw, atomöw nieSwiadomej duszy ku 
jaSni öwiadomosci; cöz, kiedy dwudziestej cz§sci tych wzlotöw grube- 
mi srodkami aktorskiemi wyrazid nie moznal Tolstoj, Halbe, wysyla- 
jij niekiedy przed swemi figurami analityczne rysopisy; Shaw robi to 
przy kazdym niemal ruchu swego bohatera i samocharakterystyk§ je-
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go redukuje czasanii do wyrafinowauej pantoniiny, przedstawiajqc 
<lusz§ w migawkowycli niejako zdj§ciach. Sceplyk skonczony wobec 
logiki cliarakterowej, doprowadza Bernard Shaw Balzakowski aksyo- 
mat: „wszyscy umieramy niepoznani“ do paradoksöw psydiologi- 
cznych, usprawiedliwiajqcych wszelkie niespodzianki. A w tych nie- 
spodziaukach, w tej, rzecby mozna, nami§tnoSci do odslaniania w ka
zdym charakterze odwrotnej strony medalu, do rozdrabuiania ludzi 
„z jednej sztuki“ 11a molekuly pospolitosci, lub do odnajdywania zto- 
tegro piasku w blotnistych kaluzach — jaka zn6w gratka dla aktora, 
jaka  okazya do indy widualuych wycieczekl

Nie pominmy wreszcie modnego Oskara Wildego, ktöry w „Wi- 
zeiunkn Doriana G raya“ .siebie samego az w trzech przedstawia po- 
staciach, dzielqc wlasne ja  mitjdzy rozglosnego malarza, dowcipnego 
lorda i pi^knego mlodzienca. Duszg Duryana symbolizuje wymalowa- 
ny genial nie przez artyst§ portret, ua ktörym wyst^pujq stopniowo 
odbite z zycia oryginalu pi§tna brzydoty moralnej, gdy zywy wzör 
zachowuje cielesnq mlodosc i pi§kuos6 uieskalanq, dopöki zrozpaczo- 
ny mlodzian nie pchnql sztyletem obrazu i nie padl sam pod tym cio- 
sem. „Wizerunek Doriana G raya“ jest powiesciq-, wspominam jednak
o nim dlatego, ze si§ stamtqd Oskar WTilde zapozyczyl do dramatu: 
„Kobieta bez znaczeuia“, kreslqc bohatera, w ktörym ta tröjca obja- 
wia si§ w osobliwszej syntezie, czarodziejsko oswietlonej fajerwerka- 
mi paradoksöw, wydobywajqcych ze sztucznej na wskros figury zlu- 
dne, lecz nadzwyczajne efekty plastyki. Mozna sobie wystawic jak  
chetnie aktor rozpala takie bengalskie ognie i jak  si§ sam z luboSciq 
rysuje w barwnycli ich odblaskach.

Bywalo juz tak przed laty. Zapisaly si§ czasy Scribego i jego 
szkoly w historyi teatru, jako doba repertuaru aktorskiego. Litera- 
tura przedstawiala wtedy äwiat pod kqtem teatralnynv, po scenie, za- 
miast ludzi, chodzily role-, uczucia, nami^tnoSci przemawialy do slu 
chaczöw „efektami“-, dusza miala widomsj, dotykalHij prawie plastyk§ 
w zewn§trznej fizyognomii czlowieka, ktörq aktor bral z powierzchni 
zycia. Gra byla wszystkiem, wi§c pisarz zdawal si§ 11a laskfj i niela- 
sk§ aktora. Ale jakim sposobem dzisiejszy subiektywizm literacki go- 
dzi si§ na taki stosunek twörcy do wykonawcy, czem si§ dzieje,. ze 
poeta zdaje si§ niekiedy brac aktora ua spowiednika swej duszy — to 
trudniej nieröwnie zrozumiec. Chyba ze to jeden z momentöw fermen- 
towania zaczynöw twörczych, z ktörych wynurzyc si§ mauowa poezya, 
nowa sztuka; chyba ze to moze ostatnie potrqcenie ku reakcyi, prze- 
widywanej nawet przez takiego w teatrze rewolucyonist§, jak  Mau- 
rycy Maeterlinck.



Sledzgc ewolucy§ wspölczesnego dramatu, autor „Monuy V auny“ 
"Wrözy novvy w niej zwrot, ktöremu poäwi§cil jeden z rozdzialöw swo- 
je j  uajnowszej ksijjzki: „Le double ja rd in “. Cechtj, znamionujgcg dzi- 
siejszy dramat, widzi Maeterlinck w „paralizu post§powym“ akcyi ze- 
''vn^trznej, z wyst^pujgcg jednoczesnie sktonnoscii}, bardzo wyrazug 
do wnikania glgbiej w sumienie ludzkie, do ogarni^cia, w szerszej niz 
dotgd mierze, zadan moralnych. Na scenach dzisiejszych mniej si§ 
wydarza nadzwyczajnych przygöd, krew rzadziej sitj lpje, nami^tno- 
^ci nie tak gwaltowuie, jak dotqd, wybuchajq, bohaterstwo spokojniej 
przemawia, odwaga mniej jes t  dzikg i materyalng; nie slychac krzy- 
köw, nie widac prawie lez-, szcz§£cie i nieszcz§scie istot ludzkich roz- 
strzyga si^ nie na dekoracyjnem tle minionych dawno czasöw, lecz 
w ciasnym, dzisiejszym pokoju przy okrggiym stole, w odblyskach 
plongcego na kominku oguia. Czlowiek kocha, cierpi, zadaje cierpie- 
nia, umiera w jakims zakgtku swojej siedziby i chyba tylko przypad- 
kowo uclijrl4 sie na chwil§ drzwi, lub otworzy si§ okno pod tchnie- 
nie.ni nadzuyczajnej rozpaczy, albo nadmiernej szcz§sliwosci. Nie 

tez Opatrznosci, panujgcej nad akcyg ani Przeznaczenia uie- 
ublaganego, ktöre kazdemu gestowi czlowieka nadawato tragiczne 
znaczenie i rozpoScierato naokoto pos§pu$ atmosfery. A clioc wyste- 
puje i teraz straszna zawsze tajemnica Nieznanego,jest w swej zmien- 
nej, problematycznej postaci Dziedzicznosci, lub Determinizmu, tak  
niepewng, tak arbitralnq, ze owa, wczoraj narodzona pot^ga wydaje 

starszq i mniej jeszcze prawdopodobnq od tych, ktörych miejsce 
'v przystfjpie dumy zaj^la. Gdziez wi§c szukad wielkoSci, pi§kna, sko- 
ro niema ich ani w akcyi widoraej, ani w slowach, pozbawionych obra- 
zowego uroku; gdzie szukac tej poezyi, tego widnokr§gu, ktörego nie- 
podobna odnalezö w tajemnicy, istniejgcej wprawdzie, ale ulatniajg- 
cej si§ z chwilq, gdy jej nazw§ dac pröbujemy?

Dramat nowoczesny zaczyna widocznie zdawac sobie z tego 
wszystkiego spraw§. Nie moggc juz rozposcierac si§ ua zewnjjtrz, ani 
odwolac si§ na seryo do böstwa, do FatalnoSci, wszedl w siebie i usi- 
luje w krainie psychologii, \v sferze zycia moralnego odkryc röwno- 
'vaznik tego, co byt utracit w dawniejszej dziedzinie zvcia zewn^trz- 
»ego; zagl^bia si§ wi§c w sumienie ludzkie, ale tarn znöw napotyka 
niespodziane i osobliwsze trudnosci. Zstgpic w gigb sumienia ludzkie- 
go — to nietylko wolno, ale to nawet obowigzek mysliciela, morali- 
sty, powiesciopisarza, historyka, bodaj nawet liryka. Inaczej z poetg 
dramatyczuym; ten uie moze za zadng cen§ byc fllozofem bezczyn- 
öym, kontemplacyjnym, uikt bowiem nie potrali obalid pi awa, rzgdzq- 
cego wszechwladnie teatrem i domagajjjcego si§ zawsze na scenie 
■vlcci/i. Z chwilg podniesieuia zaslony, wszelkie wysokie pragnienia



intellektualne, ktöre przynieSlismy z sobq do widowni, przeksztatca- 
jq  si§ odrazu i tkwiqcy w nas myäliciel, moralista, mistyk, czy psycho- 
log, ustgpuje miejsca widzowi instynkton emu, czlou iekowi, naelektry- 
zowanemu ujemuie przez tlum, ktöry chce, zcby si$ cos nn seenie dzialo. 
Dziwnem byc moze takie przeobrazenie, ale jes t  niezaprzeczalnem; 
wywoluje je xvidocznie wplyw cizby ludzkiej, jakas wlaSciwosc na- 
szej duszy, wyposazonej orgauem specyalnym, nie podlegajqcym do- 
skonaleniu, a przeznaczonym do mySlenia, odczuwania i vvzruszania 
si§ massowo. Od clnvili, kiedy ten organ zaczyna ilzialaö, niema slöw 
tak cudownych, tak glgbokicb, ktöreby si<j nam nie uprzykrzyly, jezeli 
nie nie zmieniajq w sytuacyi, jezeli nie zmierzajq do czyuu, nie wy- 
twarzajq decydujqcego starcia, nie przyspieszajq ostatecznego roz- 
wiqzania.

Skqdze tedy wyniknqc ma akeya w sumieniu czlowieka? Na naj- 
nizszym szczeblu wytworzy jq  walka mi§dzy sprzecznemi namietno 
Sciami; wyzej — walka mi§dzy nami§tno£ciq i prawem moralnem, 
mi§dzy obowiqzkiem i zqdzq. Ale i takie zapasy przestajq juz wy- 
starczad i na krancowym biegunie sumienia ludzkiego, w dramatach 
Björnseua, Hauptmana, a zwlaszcza w sztnkach Ibsena, konczq sie 
zasoby nowej dramaturgii. Istotnie, im glgbiej zst§pujemy do sumie- 
nia ludzkiego, tem muiej znajdujemy w niem kollizyj; mozna bowiem 
zejSc w glqb tylko du rozjaSnionego sumienia, a tarn zqdze sq nierö
wnie spokojniejsze, mniej wymagajqce, cierpliwsze, bardziej oderwa- 
ne, niz w zwyklem sumieniu. Z drugiej strony, to rozjasnione sumie- 
nie nieskonczenie muiej praw nad sobq uzna, nieskonczenie mniej 
usankcyonuje watpliwych, lub zgula falsaywych obowiqzköw, pod 
ktörych powagg podszy wajq si§ rözne przesqdy, bl§dy, rozmaite pöl- 
prawdy i cale klamstwa. Z chwilq bowiem, gdy slonce weszlo do su
mienia, panuje tarn jeden tylko obowiqzek: czynid jak  uajmuiej zlego 
i kochac innych jak siebie samego, a z takiego obowiqzku dramat po- 
wstac nie moze. Zanim jednak w sumieniu ludzkiem przyb§dzie na- 
mi^tnosci uzytecznych, a ub§dzie oplakanych powinnosci; zanim na 
scenie swiata zobaczymy wi§cej szcz§äcia, a mniej tragedyj, wielki 
obowiqzek milosci, sprawiedliwoSci, przycmiewajqcy wszystkie inue, 
goSci przeciez we wszystkich ludziach dobrej woli. 1 moze z walki tej 
powinnoSci przeciwko naszemu samolubstwu narodzi sig dramat biezq- 
cego stulecia. Po przebyciu tego etapu w zyciu rzeczywistem i na 
scenie, btjdzie moze wolno möwid o teatrze Pokoju i Pi§kna, o teatrze 
bez lez.

ZatrzymaliSmy si§ dluzej na tem oryginalnem credo Maeter- 
liucka, bo zdaje si§ ono nietylko zapowiadac nowq faz§ w jego wlasnej 
twörczoSci, ale pröbuje odslonid dalekie dla przyszlego teatru  liory-



zonty. Widnokr§gi to mgliste, rozsnute, jak dotgd, z niewyraznych 
przeczuö, z literackicli wiecej, niz zyciowych horoskopöw. Widzimy 
tarn w odleglej perspekty wie to, czegoby poeta pragugl; warto w kon- 
«u rzucid okiem na to, czego zdaje si§ uie chcied.

„W sztukach Ibsena — zaznacza Maeterlinck — zst^puje si$ 
röwuiez bardzo gl^boko do sumienia ludzkiego-, ale dramat jes t  tarn 
tylko dlatego mozliwy, ze si§ w te gl^bie zst§puje z osobliwszem 
shviatlem, z jakimS plomykiem czerwonym, pos§pnym, kaprysnym 
i, jezeli tak  rzec mozna, przeklgtym, ktöry oswietla jedynie dziwa- 
czne widziadta. Obowiijzki zaS, stanowigce czynnik akcyi w trage- 
<lyach Ibsena, lezg uie z tej, lecz z tamtej strony rozjasniouego su- 
mienia; stykajg si§ wi§c cz§sto z niesprawiedliwg dumg, z rodzajem 
waryactwa zgorzknialego i cliorobliwego“. Spostrzezenie pod piö- 
rem modernisty znamienne, a jakie prawdziwe, i jak  t<j prawdziwosc 
plastycznie w grze uwydatnil p. Kaminski, przedstawiajgc „Ga- 
bryela Borkmana“!

II.

Powracamy do p. Kaminskiego zrobiwszy malg wycieczk§ do 
Europy. Ekskursya akademicka i czysto platoniczna, — ale i taka 
przynosi pewug ulge miedzy przedstawieniami „Klusowniköw“ i „Bo- 
gatego wujaszka“. Nie wiele po niej mamy do powiedzenia o „Klusu- 
wuikach“ — chvba to, ze autor tego fabrykatu umarl, nie zdgzywszy 
zalozyc panstwa Syonistycznego. Zdavvatoby si§, ze Smierc Haertzla  
niema nie wspölnego z literaturg-, rezyserya jednak wyezula widocz- 
nie zwigzek jej z kassij, skoro wkrötce po pogrzebie autora zarzgdzila 
«kshumacytj jego dziela i przeniesienie zwlok na inng scen§. Odbyl 

wiqc drugi pogrzeb w Ogrodzie Saskirn — i tym razem, zdaje si§ 
pochowauo „Klusowniköw“ na dobre. Oplakiwaö ich niema powodu-, 
byl to jeden z tysigca banalnych wyroböw, sporzgdzanych wedle zu- 
zytego juz wsz^dzie szablouu. Zwierzymj podkradaiuj. przez klusow
niköw s$ kobiety, a miejscem lowöw — stacya kgpielowa, z kosmopo- 
lityczuemi stosunkami, ulatwiajgcemi polowanie. Rzemioslo przyjem- 
«e-, ale miewa swoje niespodzianki. Taka siurpryza spotkala jednego 
z trzech „klusowniköw“, sprowadziwszy go trafem do hotelu, gdzie 
luieszka jego porzucona zona i cörka, urocze dziewcz§, wykwitle 
z dawno niewidzianego dziecka. Sytuacy§ latwo odgadnsjc-, niijz —



lekkoduch nietylko sam cznje siij zaskoczonym tem spotkaniem, ktöre- 
mu doSc dluga rozlqka dodala specyalnej podniety, ale musi jeszcze 
bronic obie kobiety od przedsitjbierczosci towarzyszöw, operujacych 
pod haslem: „co na placu to nieprzyjaciel“. Pokazuje si<j w koncu ze- 
najlepszij ochroiifj dla Sciganej zwierzyny jest milosd prawdziwa-, ta  
bowiem popycba w obj§cia zony nawröconego i powtörnie zakochane- 
go malzonka, a w najmlodszym klusowniku przygotowuje materyai 
ua wzorowego oblubienca. NicoSc sztuki jest  tak rozpaczliwa, ze 
nawet dla aktoröw nie uastr§cza wdzi§cznego pola-, nikt tarn wlasci- 
wie niema nie do grania i jedno chyba praguieuie, po za osobliwszyuv 
holdem dla pami$ci svonisty, moglo sklonid „rezysery<j glöwng“ do- 
zmartwychwskrzeszenia tej nicosci — ch§c zaswiadezenia o pomyslo- 
wosci rezyserskiej. J e s t  tarn powtörzony kilka razy, jak  na körnen
de, przez artystöw teatru Ilozmaitosci efekt zakladania nogi na noge- 
i przekladania prawej 11a lewg a potem lewej 11a prawg z zastosowa- 
niem w ruchach mechanicznej jednoczesnosei. Czyz ten pomysl nie 
przypomina ulicy Danielewiczowskiej, Krölewskiej lub Dlugiej, 
a rezygnacya z jakg poddali si§ takiej operetkowej komendzie pp. 
Nowicki, Wojdalowicz i Wostrowski, czy nie dowodzi jasno, ze bro- 
nione niegdyS w Komisyi teatralnej przez przyszlego „rezysera glöw- 
nego“ dgzenie do „zröwnania poziomu naszych scen dramatycznych“- 
zaczyna juz wchodzic w zycie?

„Bogaty wujaszek“ usprawiedliwia moz« najdowodniej posta- 
wionq na poczgtku teze 0 pewuem niebezpieczenstwie, ua jakie nara- 
zic moze literatur§ dramatyczng wirtuozostwo aktorskie, swi^egee 
tryumfy w fabrycznych wyrobach. Kazdy kto Sledzil gr§ p. Kamin- 
skiego w koinedyi Karlweissa, mögl si§ 0 tem przekonac. Trudna 
sobie wyobrazic cos bardziej od tej sztuki konwencyonalnego, ale 
trudniej jeszcze zda6 sobie z tego sprawtj, dopöki artysta lwowski 
znajduje si§ na scenie — a p. Kaminski prawie z niej nie schodzir 
wypelnia jij. calkowicie charakterystykij jednej figury, martwe naoko- 
lo siebie sylwetki wprawia w ruch nieustanny i pidtrzymuje od pier- 
wszej do ostatniej sceny tetuo akcyi, dzi^ki jemu jedynie tudzqcej 
pozorami zycia. Stary zbankrutowany arystokratyczny utracyusz
0 rozmi§kczonym mözgu, w ktörym zresztg nigdy nie skonsolidowa- 
nego tkwie nie moglo, staje si§ po prostu interesujqcym w rozmai- 
tych formach tego rozmitjkczenia, odtwarzanych nietylko z doskonala 
plastykij cecli zewn^trznych ale z gl^bszem wniknitjeiem w umyslowe
1 moralne symptomaty procesu rozkladowego. P. Kamiüski daje od
razu tizyologitj i psychologi§ swego bohatera; fizyologia zaobserwo- 
wana jes t  znakomicie, a w psychologii ilez ciekawych rysöw! Jak ie  
wyborne skojarzenie starczego dziecinstwa z zupelnym zanikiem



zmyslu moralnego! Ten ojciec, przynoszgcy cdrce za pozyczone pie- 
nigdze najdrozsze röze w pazdzierniku i popychajgcy jg pod grozg 
ruiny do oltarza z synem podejrzanego spekulanta; ten duinny poto- 
mek wielkiego rodu, sprzedajgcy swoje nazwisko za dobrg pensy§ pre- 
zesa rady nadzorczej, do pokrycia szachrajstw gieldowych, Dia w swo
jej fizyognomii rozbrajajgcg n a i w D o S c ,  w ktörej niewiadomo kiedy wy- 
st§puje marasmus senilis & kiedy objawia si§ znieprawienie duszy, 
i wlaSnie ta niepewnoSc, wyzyskana jes t  w sensie komicznym z takim 
artyzmem, ze typ, nie n o w y  zresztg w  literaturze dramatycznej (mie- 
lismy i my naszego „Slomianego czlowieka“ z niezapomnianym Zöl- 
kowskim w roli tytulowej), jest  niezaprzeczenie orygiDalug kreacyg. 
p. Kaminskiego.

Z powodu »Pana D yrek tora“ Bisson’a stawiauo p. Kaminskiemu 
w krytyce podwöjny zarzut: najprzöd, ze podjgl si<j roli, grywanej nie- 
gdys przez p. Sliwinskiego, powtöre, ze chcial wogöle wystgpid w kro- 
tochwili. Na zaden z tych zarzutöw nie möglbym si§ zgodzic. Fakt, 
ze p. Sliwiuski porwat si§ onego czasu na rol§ tytulowg w „Panu Dy- 
rek to rze“ nie obniza jeszcze tej roli, grywanej wsz^dzie przez pier- 
wszorz§dnych aktoröw-, dowodzi tylko, ze panu Sliwinskiemu zdavva-
lo si<j przez pewien czas, iz jest  aktorem, podobnie jak mu si§ teraz 
zdaje, ze jest kierownikiem dramatu i komedyi; moze wi§c „Pan Dy- 
rek to r“ zle grany apelowad do „Pana D yrek to ra“ dobrze granego. Co 
do krotochwili w repertuarze znakomitego artysty, ci co mu jg wy- 
mawiajg zapomnieli, ze Zölkowski gral margrabiego de la Seigliere 
i „ Pafnucego i N arcyza“, ze Krölikowski potrafil byc Franciszkiem 
Mooremi „Chlopcem okr^towvm“; ze Rapacki przybieral ua siebie po- 
stad Jana  Kazimierza w „Mazepie“ i Wicherkowskiego w „Domu ot- 
wartym“, ze Frenklowi „ Boubonroche“ nie przeszkodzil grad „Cyrana 
de B ergerac“. To zas co jest. istotug tych zarzutöw trescig: przeuie- 
sienie „Pana D yrek tora“ z jednej sceny na drugg, to tyczy si§ wla- 
Sciwie innego zgola paua dyrektora i inuych jego przenosin, nalezg- 
cych juz do „polityki tea tra lnej“, ktörej, na szcz§äcie, p. Kaminski 
uprawiad nie potrzebuje i ktörej my tez nie myslimy dotykac na tem 
miejscu, skgd kry tyka nie zaglgda za kulisy. Nie o to wi§c cbodzi 
d l a  c z e g o  p. Kamihski gral „Pana D yrektora“, tylko j a k  go 
gral-, a odpowiedz 11a to pytauie byla dla uas jasng jeszcze wtedy gdy 
artygtaprzedstawilsi§  pnblicznosci wepizodyczuyclirolachliterataHe- 
liodora w „Kawalerze Marcowym“ i Fujarkiewicza w „Domu otwar- 
tym “. Wöwczas juz stalo sie widocznem, ze komizm dziala w talencie 
p. Kaminskiego podobnem skupieniem, jak  dramatycznosd i pierwiast- 
ki charakterystyki rodzajowej-, wtedy juz zadziwil a rtysta  silg wyra- 
zu, jaki umial nad ad fizyognomiom przedstawiauych postaci, a to co



si§ objawialo takiem skoncentrowanem zyciem w drugoplanowych fi- 
gurach, wystqpilo av szerzej rozwini§tej postaci „Pana D yrek to ra“ 
z calem nat§zeniem Avydobywajqcej sig od wewnqtrz plastyki.Drugi 
raz gral p. Kaminski na naszej scenie urzgdujqcego Erancuza; ale 
jakze röznil sie ten przedstawiciel administracyi, peAvnej siebie, czu- 
jqcy pod stopami spokojny grünt, na ktörym rad piel§gnuje pi?kne 
kwiaty zycia, od owego inkwirenta trybunalskiego, reprezentujqcego 
av „Czerwonej todze“ nerwowy, ruchliwy temperament sqdownictwal 
De la Mare i Mouson — to dwa typy, wyodrgbnione z charakteru 
francuskiego z intuicyq. psychologicznq, wiele möwiqca o intelligeu- 
cyi artysty.

Gdy jednak przychodzi ocenic gr§ p. Kaminskiego w „Öniegu“ 
Przybyszewskiego, rodzi si§ pytanie: czy ta intell 'gencya nie nadu- 
zywa swej przewagi av procesie odtwörczym? czy w nim zbytecznie 
uczucia nie kr<jpuje? Wrazenie takiej )irzemocy, wtlaczajqcej wszyst- 
k o  do A v n ^ t r z a  duszy, odniesliämy, patrzqc na Kazimierza w  interpre- 
tacyi lw o A v s k ie g o  artysty. Najbardziej moze l u d z k a  postac ze A v s z y s t -  

kich, jakie stworzyl Przybyszewski, interesowala dopöty, dopöki ar- 
tysta charakteryzowal w niej utajony sentyment, dopöki psychologia 
tego trawionego apatycznym smutkiem melancholika snula si§ z s a -  

mych zapowiedzi czegoS, co dopiero ma sie objawic. Ale kiedy 
av trzecim akcie nadszedl öw oczekiwauy moment objawienia si§ du
szy kochajqcej, Sliczna scena wyznania milosci Bronce z a A v i o d l a  ocze- 
kiwania widzövv i sluchaczöw; dyskrecya i powSciqgliwosc w liryzmie 
s t a l a  si§ chtodem; urok calej sytuacyi prysnql.

I tu tk w i m oze rilzeii c h a r a k te r y s ty k i  calej indyAvidualuosci ar-  
t y s ty c z n e j  p. K a m in sk ie g o .  T a le n t  to  p rzew azn ie  spostr; e g a A v c z o -  

refleksj'juy; m ysl p racuje  w nim nad sy n te zq  tak ich  p r z e d e w s z y s t 
kiem  r y sö w  ob ser w a c y jn y c l i ,  z k törych  d a iab y  si§ w y tw o r zy d  najp la-  
s t y c z n i e j s z a  t izyogn om ia  cz low iek a;  stqd bardzo w y d a tn a  sklonnoSc  
do a k cen to w a n ia  s z c z e g ö lö w ,  Avydobywanych bqdz z n a d zw y cza jn e j  
p rec y zy i  k a zd ego  w y p o w ie d z ia n e g o  s low a ,  bqdz z r o z m y S l n y c h  n i e d o -  

rnöwien, k töre majq tez  sw o je  odpow iednik i w odruchach g e s ty k u la -  
c y i ,  charakteryzujijcych  Avewuetrzne s ta n y  duszy .  S tow em  p. K a m in 
s k i  d zia la  A v i^ c e j r y s u n k i e m ,  barw q, k sz ta ltem ,  a n ize l i  n a s t r o jo A v y m  

dzwi^kiern; rea lizm  Avyziera u n ieg o  n a w e t  z sym bolu, jak  np. av rozko-  
ly sa n y m  ch od zie  AVi^zionego z w ie r z § c ia  av „ B o r k m a n ie “.

Inaczej zgola traktuje symbol kolezanka p. Kaminskiego, pani 
Solska, z ktörq zapoznalismy si§ röwniez w sztuce Przybyszewskie- 
go. Xareszcie oczom naszym przedstawita si§ na scenie taka wla- 
Snie postad, jakq w swojej Ewie chcial miec poeta. Od pierwszego 
ukazania si§ najprzöd secesyjnie zarysowanej glowy, uj§tej migdzy



faldy kotary, potem calej postaci o zagadkowym wyrazie w spojrze- 
*iiu, w uSmiechu w wyginajijcych si§ w§zowo liniacli kibici, powlöczy- 
sto przystrojonej, widz znalazl sig wobec niezwyklego zjawiska. Sta- 
n^la przed nim „kobieta nowa“, nie w biezgcem, krzykliwem, femini- 
nistycznem wcieleniu, ale, w ideowem znaczeniu „zenskiego pierwiast- 
ku na tu ry“, sily kosmicznej, zycie i smierc niosgcej-, stangla istota, 
streszczajgca swoje aspiracye spoleczue w parafrazie aforyzmu 
Sieyes’a „czem jest dzis kobieta? — niczem; czem ehre byö jutro — 
wszystkiem“. Wyglgda to niby abstrakeya, zupeluie oderwana od 
realnego gruntu; a jednak czuc w tym symbolu pulsowauie rzeczy- 
wistosci; tylko jest to rzeczywistosö, ktöra nie z zycia przeszla do li- 
teratury, lecz z literatury weiska si§ do zycia. Rodzily si§ juz nieraz 
tv przelomowych chwilach podobne literackie t.ypy i wypelnialy przez 
pewien czas gwiat rozleglejszy lub ciasniejszy swemi literackiemi 
uami^tnosciami. Przebywamy wlasnie taki moment i poznajemy 
'v fizyognomii Ewy pierwowzör röznych, rozproszonych tu i owdzie, 
zywych portretöw i portreeiköw, ktörym ksigzka dala kontury a tea tr  
uzyczyl plastyki Swiatel, cieniöw i kolorytu. W tym cliaraktery- 
stycznie odwröconym stosunku sztuki do zycia tkwi jednak realny 
pierwiastek postaci, przedstawionej przez pauia Solskg z nadzwy- 
<‘-zajuym artystycznym zmyslem, z doskonalem odczuciem filozoficz- 
•iej inteucyi Przybyszewskiego i zyciowycli jej odglosöw.

I I I .

Literatur^  mogly w ciggn tej wakacyjnej doby reprez’entowac 
>v teatrze dwa utwory: „Capstrzyk“ Franciszka Adama Beyerleina 
i „Kopciuszek“ p. Walewskiego. Mogly — ale nie dorosly do tego 
zaszczytu, kazdy z innych oczywiscie przyczyn. Dramatowi glosne- 
go autora ksiijzki „Jena czy Sedan“, odlamano z niewiadomych nam 
powodöw ostrze publicystyczne, a jakkolwiek teza na scenie nie zaw
sze cliodzi w parze z literaturg, to przeciez w tym razie, eskamotujgc 
tendeneye sztuki i redukujgc jij. do melodramatycznie inscenizowanej 
anegdoty o schadzce dwojga koclianköw, podpatrzonej przez zazdro- 
S'iego rywala, \syrz<}dzono krzywd§ utalentowanemu pisarzowi, ktöry 
mial co3 witjeej do powiedzenia szerokiej publicznoäci. Tresc „Oap- 
s trzyka“ znana jest juz czytelnikom „Biblioteki“ z interesujijeego 
szkicu o literaturze niemieckiej w 1903 r., piöra wspölpracownika na- 
szego, p. Jözefa Klaclia. Wiemy, ze öw tragicznie konezgey sztuk§



strzal, wymierzony przez starego Wachmistrza Volkliardta, do cörki, 
wyznajgcej przed sijdem swöj stosunek milosny z porucznikiem 
Lauffenem, dalej jeszcze si§ga i godzi w etyczug stron^ militaryzmu. 
Ojciec zabija wlasne dziecko, bo wedlug jego poj^e o honorze, ja- 
kiejs krwi potrzeba do zmycia planiy, do okupienia winy, a nie moze 
dostac jedynej, jaka  mu si§ za haüb§ cörki nalezy, krwi uwodziciel«, 
zasloni^tego hierarchiq. wojskowq. Pan porucznik Lautt'en nie ozeni 
si§ z Klarciij, — wstrzymujq go od tego wzgl§dy na stosunki Swiato- 
we, perspektywa uieprzyjemnych kolligacyj; pan porucznik Lautt'en 
nie przyjmie wyzwania ojca — nie moze byc mowy o pojedynku 
miedzy podwladnym a zwierzchnikiem; witjc niech padnie pokrzyw- 
dzona ofiara, byleby militaryzm pozostal nietykalnym, niepodleglym 
prawom moralnym, rzqdzqcym resztq spoleczenstwa. To wszystko 
miesci si§ w akcie czwartym — a ten wtasuie akt zostal na warszaw- 
skiej scenie usunigty, z wyjqtkiem koncowej katastrofy, ktöra brutal - 
nie zamyka dramat, uie uchyliwszy zaslony z zaplqtanycli w jego 
tragizm dusz ludzkich.

W tych warunkacb, artysci, grajqcy sztuk§ Beyerleina, majq. 
pod pewnym wzglgdem ulatwione zadanie. Sytuacye, sprowadzone do 
najprostszych kolizyj, grajq, same za siebie i chwytajq, widza czygto 
teatralnem napi§ciem. Nie mniej jednak pochlebna wzmianka nalezy 
si§ pani Tekli Trapszo-Krywultowej, przedstawiajqcej z wdzigkiem, 
prostotg i szczeroSciij Klar§ Volkhardt; pauu Wostrowskiemu, ktöry, 
jako porucznik Lautt'en, nietylko umial byd tchveidig, ale zdobyl si§ 
w sam ua sam z kochankq na uczuciowe tony-, pann Rapackiemu, za 
dzielnie uplastyczuionq postac wachmistrza i p. Nowickiemu, ktöry 
byl bardzo sympatycznym rywalem „lejtnanta“.

„Kopciuszka“ powinna odtworzycna sceuie fantazyaalbo utalen- 
towanego pisarza, albo pomyslowego dekoratora-, w obu razach musi 
go za r^k§ prowadziö poezya-, w obu razach poeta i malarz nie latwe 
majq, zadanie. Trzeba z nieSmiertelnego wzoru powiastek Jözeta 
Perrau lta  zaklq6 na deskach teatralnych swiat, ktöry juz u francu- 
skiego autora jest  syntezq dwöch swiatöw: AVschodu i Zachodu; trze 
ba, przeprowadziwszy bajki francuskiej Szeherezady z nad Eufratu  
przez germanskie lasy, polgczyc Bagdad z Wersalem, sprzymierzyß 
Haruna-Al-Raszyda z Ludwikiem XIV-, trzeba to tlo czarodziejskie, 
migocace jeszcze odblaskami arabskiego przepychu, budzij.ce dotad 
l§k mrocznq, oddalq pölnocnych matec/.niköw, zabarwid kolorytem 
X V II  wieku, ktöry nietylko nie jest dziS anachronizmem, lecz spraw ia 
wrazenie harmonii, jak harmonijnie rozwija sig historya rycerstw a 
na kobiercach liamandzkich; trzeba zeby wrözki, pochylone na czar- 
noksi§skich laseczkach, podobne byly do prababek z St. Cyr, opar-



tych na zakrzywionych kijkach, a kr61ewicze, poluj?cy po kniejach 
— do delfinöw Francyi-, trzeba, zeby licom siöstr Kopciuszka muszki 
Wdzigku dodawaly. Bo wszystko to jest w bajkach Perrault 'a , ktöre 
w swoim stroju rococo przeohowaly cechy zamierzchlych pia-legend. 
Wrözki jego przychodz? prosto z celtyckich boröw-, wilkolaki maja 
przodköw w indyjskich Rakszach i w homerycznym Cyklopie; Palu- 
szek jes t  galskiem wcieleniem karliköw, wypelniajfjcych baSnie 
niemieckie psotami, platanemi olbrzymom; palac Spisjcej Krölewnej 
komunikuje si§ tajeninemi korytarzami z ow? gör? w Turyngii, gdzie, 
otoczony dworem, spi cesarz Fryderyk  Rudobrody; a szklany panto- 
felek Kopciuszka ma t§ sam ? miar§, co sandat Rodopy, porwauy przez 
orta i rzucony przez krölewskiego ptaka na piersi kröla egipskiego, 
Psametyka, ktöry po calej ziemi kazal szukac wlascicielki trzewika, 
a znalazlszy, pojfjl za zon§. To wszystko wi?ze sie jedn?, nieprzerwa- 
n? nici? poetycznej tradycyi, snuj?cej si<j od kolebki ludzkosci; i dla 
tego ma czarodziejsk? moc budzenia w czlowieku dziecka. W iktor 
Hugo pokazuje nam w „Kontemplacyach“ ]wa Nemejskiego, bydrg 
Eernehsk?, Geryoua o trzech kadlubach, odyüca Erymentenskiego, 
wszystkie, pokonane przez Herkulesa potworv, spogl?daj?ce w ko- 
mnacie Omfalii upokorzonem okiem na jej kolowrotek. Podobnie 
w malenkiej ksi?zeczce P e rrau l t’a, geniusze, wilkolaki, wrözki, ol- 
brzymy potworne, istoty, wylonione z mitycznego chaosu, a obtaska- 
wione przez tego czarodzieja, wgdruj? sobie okolo kolyski, przy 
ktörej obraca swöj kolowrotek piastunka, snujijca dla pokolen prz§- 
dz§ cudownych legend. Spröbowano u nas z tej prz^dzy utkac barwny 
obraz-, ale wzi§li si§ do tego tkacze, zdolni w najlepszym razie do 
urz?dzenia szopki dla dzieci, lub widowiska dla teatru Imdowego. 
Pan  Walewski traktowal t§ rzecz po aktorsku, i na tym jeduak 
g rü n d e  nie podniösl si§ nad poziom, ua ktörym stoi jego przeröbka 
„Krzyzaköw“ Sienkiewicza. Ludzie, rzeczy i wypadki, przeniesione 
in crudo na scen§, nie maj? tarn spöjni utworu, artystyczuie skompo- 
nowanego; te same sytuacye powracaj? niepotrzebnie, ze wspomn§ tu 
dwukrotne zaproszenie na bal do kröla Cwieczka i powtörzony z po- 
dobnemi szczegötami bal, ktöry mögt odrazu zakonczyc si§ poszuki- 
waniem zgubionego przez Kopciuszka trzewiczka i oszczejdzic widzo- 
wi jednego przekopiowanego obrazu, a zwtaszcza jednego zaböjczego 
mi§dzyaktu. Pierwiastek nadprzyrodzony tej naiwuej basni powinien 
byt natchn?c ,rezysery§ glöwn?“-, ale widzielismy juz w „A nanke“, 
jak  si$ to natchnienie objawia. I  tym razem w grubej, rzemieslniczej 
robocie rozpraszato sie wszelkie ztudzenie; dotkni^cie niezgrabnej 
r$ki starlo pyt ze skrzydet trudno uchwytnego motyla poezyi, szuka- 
j?cego naprözno w stowie—kwiatöw myäli i uczucia; w linii, barwie,



—rozwiewnych ksztaltöw czarodziejskiego swiata. I szkoda bylosta- 
rannej gry artystöw, przystosowujgcych si§ z abuegacyg do poziomu 
tea tru  maryonetek-, i jedno westchuienie z wielu wyrywalo si§ piersi: 
„jezeli biednemu Kopciuszkowi brakowalo Chronegka, czemu nie 
mial swego Humperdiucka, czemu nie towarzyszyla mu, jak  „Jasiowi 
i M algosi“, poezya dzwigku, tak  przedziwnie suggestyonujgca nie- 
tylko sluchaczowi, ale i widzowi widzialue i niewidzialne Swiatyl“.

IV.

„Jas i Malgosia“ przypominajg pierwsze kroki zreorganizowa- 
uej opery polskiej — i doprowadzajg nas do przedstawienia nowego, 
oryginalnego dziela, swiadczgcego, ze ta reorganizacya nie ustaje 
i ze dyrekcya, nie zraziwszy si§ naganng apatyg publicznoSci w sto- 
sunku do opery polskiej, usiluje zlamac t§ uiepoj§tg oboj§tnoSc, ktörg 
uaprawdg raz tylko pokoual — rzecz charakterystyczna — Wlocli, 
twörca „Szopena“. Jakg  postaw§ przyjmie publicznosd w rozpoczyna- 
jgcym si§ sezouie, trudno przesgdzac; to jednak godzi si§ zauwazyd, 
zh zrobiono duzo, zeby frekwency§ zwi^kszyc i ze odmiennym zupel- 
nie trybem, niz w dramacie i komedyi, post^puje sobie kierownictwo 
opery, starajgc si§ przedewszystkiem, przy pomocy dobrze zorganizo- 
wauego zespolu, wytworzyc i utrzymac dobry r^pertuar, siowem, ze 
pracuje pod jedynie racyonalnem liaslem, ktöreby si§ i w teatrze 
RozmaitoSci przydalo: „opera — to nie spiewacy, to muzyka“. Tej 
dewizie zawdzigozamy wzbogacenie repertuaru opery polskiej takien.i 
dzielami, jak: „Livia“ Z. Noskowskiego, „Mauru" Paderewskiego, 
„M arya“ Melcera, dzi^ki niej röwniez uslyszeliSmy „Filenis“ j>. 
Statkowskiego.

Nazwisko p. Romana Statkowskiego nie jes t  obcem dla publi- 
cznosci warszawskiej, ktöra miala juz sposobnoSc zapoznad sie na 
koneertach w Teatrze Wielkim i w Filharmonii z utworami instru- 
meutalnemi mlodego kompozytora. Wrazenia, odniesione wöwczas, 
byly bardzo dodatnie: sluehacze odczuli samorzutuy, swiezy talent, 
ktöry, pozostawiwszy poza sobg szablony, nie wysilal si§ jednak na 
wynaturzanie muzyki w gouitwie za Niewyrazalnem i szukal w wv- 
mowie dzwitjku tego tylko, co dzwi^k wypowiedziec potrafi. Pan 
Statkowski wie czego clice, dokgd dgzy, i dla tego tlömaczy si§ jasno, 
spokojnym o to bedgc, ze ta jasnoSc pelna wyrazu, nie znizy si§ nigdy



do banalnoSei. A rtysta  prawdziwy, ma odwag§, nie t§ latwg, dla ktö- 
rej rozkoszg jest epater le bourgeois, ale t§ szlachetniejszi}, zdolnq, bro- 
i)ic od upoSledzeniaduszemuzyki—melody§. Pan Statkowski niewsty- 
dzi si§ melodyi, — moze dla tego, ze melodya jego si§ nie wstydzi — 
i w niej odnajduje najistotniejszg ekspresy§, potracajgcg o wszystkie 
struny uczueia. Jezeli taki melodyjny wyraz budzil wewngtrzng swo- 
jg treScig zywe zajfjcie w muzyce instrumentalnej, to w tak zwanym 
dzisiaj „dramacie lirycznym“ wi^kszego jeszcze nabrac musial zua- 
czenia, zwlaszcza, ze w twörczosci p. Statkowskiego, jako kompozy- 
tora opery, wyraznie okreSlil i ua naturalnym postawil g ründe stosu- 
nek symfouisty do liryka, systematycznie odwracany przez sekciar- 
skij, doktryn§ wagnerowskich epigonöw. Psycbologia dramatu roz- 
snuwa si§ oczywiscie i w dziele mlodego muzyka mi§dzy orkiestrg 
a spiewem, ale glos ludzki odzyskuje w niej swoje meprzedawniouu 
prawo ujawniania duszy czlowieka, orkiestra zaS jes t  jakby tempera- 
meutowem podlozem, z ktörego czerpig utajong euergitj wydobywaj.j- 
ce si§ na zewngtrz uczucia i nami§tnoSci. Melodya wiec powröeila tarn, 
skgd nigdy nie powinna byla ust§powac: do piersi ludzkiej, gdzie gra 
w tak t  uderzeü serca niemilkugcg uigdy muzyk§ zycia, a symfonic.zne 
fale niosg jg po przez gl§bie harmonijne i dysonausowe odm§ty. Pau 
Statkowski nie poddal sig pod despotyzm orkiestry i wyswobodzit 
z pod niego öpiewaka, ktöry przestal byc wsröd masy instrumentalnej 
jednym tylko wigcej instrumentem, podnoszgcym efekty symfonii. 
Dramat stworzony jest dla czlowieka, czlowiek zachowal w nim nale- 
zng mu rol§ i patosem swoicli radoSci i cierpien, rozkoszy i m§czarni, 
panuje nad zywiolowemi potggami otaczajgcego go Swiata, ktöry bu 
rzy si§ w orkiestrze.

Azeby dojSc do takiej röwnowagi mi§dzy czynuikami arty- 
styczuemi dziela, trzeba bylo przedewszystkiem zgbjbic naturg 
tych czynuiköw, a to wlaSnie charakteryzuje talent autora „File- 
nisy*. Pan Statkowski poznal widocznie do gruntu psychologicz- 
nq, dziedzin? spiewu, i zdaje sobie spraw^ z tego ogromu skarböw 
lirycznych i dramatycznych, jakie z niej wydobyc. mozna-, nie 
walia si§ wi§c charakteryzowad uczuc w melodyjnych frazesach, 
ktörych tresc wewn§trzna, uawet w oderwaniu od orkiestry, sama 
przez si§ moze juz do tej charakterystyki wystarczyc. Rysunek me- 
lodyjuy, pewne w nim zwroty, pewne akcent.y, zespalajgc dzwi^k ze 
slowem, malujg stan duszy bohateröw.

Rodzaj bohateröw ma tu niewgtpliwie swoje znaczenie.
JesteSmy w swiecie starozytnym. Gdzie i kiedy odgrywa si§ 

dramat — nie powiedziano nam. I mniejsza o to. Taka niepewnoSc 
czasu i miejsca, to wlaSnie swiat dla muzyki, uajswobodniej l'alujijcej



w przestworach nieokreslonych, uieujgtych w scisle zarysowane kon- 
tury; swiat niedostf egzotyczuy, aby zniewalal kompozytora do wy- 
szukanych efektöw „kolorytu miejscowego“; Swiat doSc jeszcze zy- 
wy w swycli klasycznych ksztaltach, azeby z oddali wieköw oddzia- 
lal na wyobraznig artysty.

Oddzialywa prostotg swego posijgowego spokoju. Muzykowi 
usmiechac si$ musi zapewne ta pnsjjgowosc, nadajgca ludziom i duszy 
ich jak q i  typowo uogölniona fizyognomifj, bez indywidualnego wyra- 
zu, ktöry w plastyce tonöw jes t  moze wymarzonym, ale niedoScignio- 
nym idealem. Majij, taki} iizyognomig bohaterowie dramatu p. Statko- 
wskiego i poruszaji} si§ wsröd wypadköw, sytuacyj, röwnie prostych 
w swojej powadze, jak  te posi}gowe postacie. Uczucia i nami^tnoSci 
z jednej sztuki scierajij si§ z sobq, zy wiolowo, nie napotykajgc na 
drodze zadnych psycliologicznycli powiklan- muzyka ma wlaSuie do 
rozporzijdzenia taki} elementarn^. ekspresy§ i cecliuje ni$ zaröwno 
akcy§ sann}, jak  i dzialaczöw dramatu.

Na pierwszy plan wyst§puje tytulowa heroina o majestatycznej 
postawiei surowem obliczu, na ktörem zastygl.zda si§,wyraz zemsty 
od chwili, gdy padl, prawie u jejstöp, ukocliany malzonek, zdradliwie 
zamordowany z poduszczenia zazdrosnego rywala. Meuander oddawna 
palal z§dzj} posiadania Filenisy, zony Kreona, a nie moggc zdobyc 
strzeg^cej wiernie domowego ogniska, oskarza nienawidzonego m§za
o zdrad§ kraju, i wywolawszy zaburzenie podczas nabozenstwa, z po- 
twarcy staje si§ zaböjci}. Powalony Smiertelnym ciosem, lezy Kreon 
bez zycia; schylona nad nim Filenis krötkg, tylko chwil§ oddaje sig 
rozpaczy, pilnö jej pomscic zbrodui§, witjc suche oczy kieruje w stro- 
nt}, sk$d zakl^te w marmurze trzy Parki, kamiennem wejrzeniem pa- 
trzyly na skrytoböjstwo. Niech straszne cöry Nocy zaopiekujij si$ 
chlopi^ciem sierotij po zamordowanym; niech Hermiasowi Kioto 
snuje krwawi} prztjdzg zycia; niech mu Lachesis zgotuje los mScicie- 
la; niech Atropos dopöty nie przecina nici jego zywota, dopöki rtjka 
syna nie dosi§guie mordercy ojca. Na tragiczne wezwanie matki, zycie 
wstijpuje w pos^"i; ale bogiuie losu nie wyrokuji} po mySli wdowy;
Filenis ma zaniechac scigania Meuandra i wychowuji}c syna, strzedz 
pilnie ognia, ktöry zaploni}! tajemniczo ua tröjuogu u stöp posijgu.
Przez pi^tnascie lat  byla Filenis posluszui} niezbadauemu wyrokowi, 
ale po uplywie tego czasu, kiedy Hermias wyrösl juz na mlodzienca, 
los wystawia jij, 11a ci§zkie pröby. Syn pokochal Myrtis, cörktj mor
dercy Kreona, a Menander, st^skniony za ziemi.} ojczystij, wröcil. 
Spotkanie wdowy z zaböjcjj m§za odnowilo wszystkie rauy w jej ser
cu, a w gtowie zrodzilo pomysl zemsty, ktörej niewinuem narz^dziem 
ma »-i§ stac cörka Menandra. Owladnieta szalem, stiijca Filenis

■



Swigly ogien z tröjnoga i zawiesza niebaczua nad glowg syna gniew 
tragicznycli siöstr, ktöre, ukazawszy sig w zlowrogicli ciemnosciach, 
przypomiuajg przestrogg. Przypomnienie jes t  juz grozbg. Hermias 
bowiem, gnany obudzong przez matkg zazdroscig o nieznajomego, 
bieguie do domostwa Mirtysy i zastawszy jg w objgciacli Menandra, 
rzuca sig na mniemanego rywala; ale zamiast go zgladziö, sam pada 
otiarg nieszczgsnej omylki. Filenisie, ukaranej przez obrazone iSIojry, 
pozostaje tylko smierc—i tg znalazla w falacb morskich.

Ludzi, uczuö, wypadköw, sytuacyj nie wiele; zazdroäc, zemsta, 
milosd, upostaciowane ryczaltowo, bez jakichbgdz komplikacyj, bez 
jakicbkolwiek w fizyognomii poglgbieri; figury kute w psychologicz- 
nych mouolitach wedlug klasycznego kanonu; a nad tem wszyst- 
kiem fatum, a wskros tego wszystkiego „tragedya powagi i ciszy 
grec.kiej“ — jakiez to wdzigczne zadanie dla muzyka widocznie w tej 
powadze rozmilowanego!

I  spelnil je p. Statkowski z niepospolitym artyzmem. Namigt- 
ny patos bohaterki, w ktörym drga wylgczne uczucie, dziala silnie na 
sfucliacza nieslabnacem ani na na clnvilg uatgzeniem energii drama- 
tycznej, dzwigajgcej calg postac na wyzyny tragizmu; kochankowie 
uie potrzebujg indywidualnoSci; we dwoje jedno majg serce, z ktöre- 
go plynie spokojng falg czysty, milosny liryzm; Menander nie wiele 
ma czasu do rozlewnego zwierzania sig ze swej zgdzy, dluzej nato- 
uiiast i gorgcej wita odzyskang ojczyzng, jak  przystalo zresztg na 
obywatela w klasycznym stylu.

A fatum'? I to ma jakis spokojny majestat, wypowiadajgcy sig 
tröjspiewem nieublaganycb bogin; w swietlanej atmosferze, jaka 
je otacza, nawet anavke nie miota sig w kontorsyacb romantycznego 
demonizmu, i ten jego kamienny spoköj najwymowniej odbija sie 
w orkiestrze: wystarcza mu jeden akord, rozdariy brzgkiem zeli, a po- 
tem dzwigczgce wyrocznie glosy cör Zeusowycb, splecione w posg- 
pnie uroczystej harmonii—i sluchacz czuje ze losv sg rzucone.

Orkiestra zresztg wszgdzie spelnia swe zadanie Swietnie. J e s t  
przedewszystkiem tlem dramatu, tlem malowniczem a nie przelado- 
"  anem jaskrawemi barwami. Motywy kontrapunktowe jasno rysujg 
dekoracyjne tego tla szczegöly, utrzymujgc w niem ciggle zycie; lago- 
dny koloryt obrazu szczgsliwie oddaje przezroczystosö atmosfery i ro- 
zedrgang w niej slonecznoSc, wSröd ktörej bledng kolory a linie wy- 
raziscie wystgpujg; czgste uzycie harf, podtrzymuje te powietrz- 
Ue wibracye, obfitoäc skrzypcowych motywöw rozprowadza te deli- 
katne kontury; malowidlo kgpie sig w swietle, otaczajacem nawet 
tragiczng grozg jakgs aureolg spokoju.



W  spie wie chöralnym zachowal p. Statkowski podobng powäcig- 
gliwosö. Obrz§d religijny w akcie pierwszym bylby ntjcil niejedne- 
go kompozytora pokusq latwego egzotyzmu-, autor „Filenisy“ uniknqt 
tej pokusy; ceremonial przerwany mordersiwem Kreona obfituje w mo- 
tywy niezwykte, oryginalne, interesujgco ua glosy prowadzone, ale 
nie czud w nim wysilköw archaicznych, na czem tylkö zyskuje chara- 
kterystyka calej sceny.

„Filenis“ jest, zdaje sie, pierwszg pröbg dramatyczng mJodego 
kompozytora. Pröba powiodla si§ niewgtpliwie, przedstawiajgc szcze- 
ry talent p. Statkowskiego z nowej, wielce zajmujgcej strony. Ta
lent ten obudzil odrazu sympatyg w wykonawcach opery, szkoda, ze 
tego o publicznoSci powiedziec nie mozna. ArtySci dolozyli wszel- 
kieli sii zeby uwydatniö wszystkie pi§knosci utworu. Pani Zboinska 
jako „Filenis“ w spiewie petnym dramatycznego wyrazu i w grze 
wymownej stworzyla postaö imponujgcg-, wdzigcznq, par§ zakoeba- 
nych interpretujg bardzo ladnie pani Bogucka i pan Drzewiecki-, Me- 
nandrem jest p. Grsjbczewski, ktöry artystycznie spiewa powitanie 
ziemi.

A publicznoSd? — nie przyszia i nie przychodzi, dostarczajge 
znöw niebezpiecznego argumentu przeciwko istnieniu opery polskiej. 
Cbcemy wierzyö, ze ten godny pot§pieuia absenteizm ust§powac b§- 
dzie w miar§ ustalauia si§ niedawno rozpocz§tego sezonu. W  prze- 
ciwnym razie cözby o tej publicznoSci wypadlo powiedziec?

W. B oguslawski.



IMSMIKNNICTWO.

1>R. WACLAW SOBIESKI: Szkice historyezne. Warszawa. 1904.

GarSd skreSlonych w tym tomie szkicöw, jak  uas autor w przed- 
mowie objaänia, ma dorzucid kilka promyköw Svviatla na czasy pierw- 
szego Wazy, czasy za malo zbadane, jak  na dobg, w ktörej zadzierz- 
gugly sig wgzly wielu nastgpnych epukovvych przeobrazeu, jak ro- 
kosz, pogrom reformacyi, unia Brzeska. Jednyui z glöwnych bohate- 
röw powyzszej wigzanki szkicöw jes t  J a u  Zamoyski. W  trzech szki- 
cach zrywa sig do zapasöw z trzema moznymi rodami, raz, kiedy j e 
szcze, jako mlody sekretarz krölewski, w imig hasel przelomowego 
wöwczas ruchu egzekucvi döbr, mocuje sig z potgzng rodzing Starze- 
«bowskich, drugi raz, kiedy juz piastujgc wielkg buiawg, Sciera sig 
z rodem Zborowskich, trzeci raz wreszcie, kiedy pod koniec sgdziwe- 
go juz zywota opiera sig prosbom kresowych panöw WiSniowieckicb 
i zaklada protest przeciwko wspomaganiu Dymitra Samozwanca. 
Pierwsze kroki owego zagadkowego czernca-carzyka udalo sig autoro- 
wi oswietlic na podstawie nieznanych dotgd archiwaliöw. W koncu 
iiutor podjgl takie pvtanie: jaki jes t  cel gromadzenia stosöw rozpraw 
zmatery.itöwhistoryczuych?czyz historya to nauka? czyz ton ie  raczej 
sztucznie ulozona mozaika, lub nawet jakis beztadny sklad antykwar- 
ski? Odpowiedzi szukal autor, badajgc swieze pomysly syntezy histo- 
rycznej w Niemczech i stgd urösl szkic z dziedziny bistoryozotli.

Pierwsze studyum w „Zbiorze studyöw“ nosi tytul: „Zalobny 
betman“, i przedstawia czasy elekcyi po smierci kröla Stefana. Zal 
po przedwczesnie zgaslym moriarsze byl istotnie wielkim, lecz byli 
i tacy, ktörycb smierd krölewska nietylko nie okryla zalobg, ale prze- 
ciwnie, natcbngla szalong radoäcig i weselem zazdrosnego. Dla nicli 
koüczyla sig prawie osmioletnia niewola egipska i zdawalo sig zbli- 
zad wyzwolenie. Dla Zamoyskiego przeciwnie, smierd Stefana byla 
strasznym i niespodziewauym ciosem. Batory wyniösl go wysoko, zro-
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bil podkanclerzym, potem hetmanem, potem si§ z nim „zbracil“, daji}c 
mu sw$ bratankg za zon§. Zaraz po Smierci kröla zaczely przylaty- 
wad do Zamoscia zlowrözbue wiesci, a „dyabel“ Stadnicki, siostrze- 
niec Zborowskich, napadal na dworzan Zamoyskiego. Hetman czul 
dobrze, ze uadchodzi straszua burza i ze trzeba b§dzie stoczyc walkt; 
na smierc i zycie. Do Warszawy, wraz z tlumami wyborcöw, przy- 
biegl czaus turecki. Przyp§dzil nawet wyslaniec od chana tatarskie- 
go z listami, w ktörych osmielal polecac si§ na tron. W listach swych 
ktöre wywolaly homeryczny smiech wSröd senatu, wskazywal wladca 
Krymu, ze przez jego vvybör skarb Rzeczypospolitej zaoszcz§dzi wy- 
datköw ua wojska, bo stanowid je b<jd§ sami Tatarzy, ktörzy skromne 
majsj potrzeby. Pröcz tego, wrazie wyboru, chan przyrzeka zmienic 
\viar§, tak, aby byl „twöj Papiez. möj Papiez“.

Szaraköw mazowieckich stan§lo na polu elekcyjnem okoto 2,000. 
Szydzono z nich, ze s$ o kijach, ze niektörzy z nich majq, szyszaki 
z drzewa swierkowego, a g§sie piöra na wierzchu dla swojej waznoäci. 
Szaraki mazowieckie, uie zwracajijc uwagi na drwinv, obstijpili okop 
senatorski i wolali gloSno, ze krölem chcij mied cara moskiewskiego, 
a gdy niejaki Podoski rzekl im: „przystojniej warn grabarka patrzy 
z oczu, nizli elekcya“, stal si§ huk i omal, ze Podoski na miejscu nie 
ostal. Na polu elekcyjnem okazal si§ zaraz antagonizm Zborowskich 
z Zamoyskim, i gdy hetman okryl sig zalobij, Zborowscy swiecili ja- 
skrawym kolorem odziezy. Oböz Zamoyskiego rozlozony byl blizko 
Powsjzek, na tle poblizkiego lasu, a dla zabezpieczenia si$ przed ata- 
kiem, otoczono go walem i rowem. Wsröd jego czarnego obozu jeden 
tylko oddzial .Jordaua Spytka (200 ludzi), przyodziany byl w ströj 
bl§kitny i, jak  si§ pözniej okazalo, oddzial öw zdradzal hetmana, 
a Jordan byl krewniakiem Zborowskich. Oböz Zborowskich w dniu 
oznaczonym wyst^pil z okopöw i ruszyl na Zamoyskiego. Zdawalo 
si§, ze böj b§dzie nieuchronnym, ale na szcz^scie skoczylo mi§dzy 
szeregi kilku senatoröw, aby zgod§ zaposredniczyd. Zamoyski, jak- 
kolwiek gotöw do starcia, pierwszy kazal ustijpid z pola, a to dla do- 
bra ojczyzny i Rzeczypospolitej.

Senat caly przerazil si§ jednak rokoszanskich zap^döw Zborow- 
szczyzny, i z obawy, „ze pany chc$ pobid“, przeszedl na strony het- 
mana. Zamoyski, wiedzijc o uprzedzeniach szlachty przeciw Niemco- 
wi kandydatowi, rozglosil z pocz^tku, ze chce Piasta wyniesd na tron 
polski. Nie przeszkadzalo to jednak, ze ludzil partyi: austryackij i do
piero pod sam koniec elekcyi zrzucil przylbic§. Anna Jagiellonka by- 
la jedyu<| osobij, w Polsce, ktöra inyölala o jednym tylko kandydacie, 
i od zarania elekcyi pracowala ua rzecz swego ukochanego siostrzen- 
ca, Zygmunta. Zborowscy, chod w uiniejszosci, nie dali za wygrau^,



i wybrali arcyksi^cia Maksymiliana, cieszgc si<j, ze teu potrafi by<S 
srogi na Zamoyskiego. Byto wi§c dwöch krölöw wybranych i chodzi- 
lo o to, ktöre stronnictwo zdota swego elekta szybciej wprowadzic na 
Wawel i ukoronowac. Zaraz po elekcyi pospieszyl Zamoyaki do Kra- 
kowa i zdolat go zajgc przed Maksymilianem. Wprawdzie garbarze 
przed bramq szewskg sympatyzowali z Maksymilianem, ale ostate- 
cznie Zamoyski odpart wszelkie napasci austryackie, a garbarze od- 
pokutowali swg zdrad^, gdyz 2H z ich szeregöw kazat scigc Zamoyski. 
Na tle trofeöw, zdobytych na Maksymilianie, przyjmowat Zamoyski 
Zygmunta I I I  w Krakowie. Kröl, w odpowiedzi na przemow§, bijkuijl 
zaledwie stöw kilka. Hetman, dotkni§ty tem do zywego, mial szepngc 
do ueha kasztelanowi LeSniowolskiemu: a cözeäcie to za niemg mar§ 
ze Szwecyi przy wiezli? Pokazato si§, ze w otoczeni« Zygmunta I l l -g o  
znalazt si§ rywal Opalinski, ktöry juz w drodze potrafil zniech§ci6 

kröla do Zamoyskiego. Jeszcze sig nie skonczyty uroczystoäci koro- 
nacyjne, kiedy si§ rozeszty wiesci, ze zamek Lubowlt; zdobyl rakuski 
oddzial. Hetman bezwtoeznie ruszyt na Maksymiliana ku Byczynie. 
Wkrötce nadbiegl do Krakowa zwiastun, ze nieprzyjaciel porazon, 
a arcyksigzg zy w jest pojman, a Spiz z Lubowlg wSröd warunköw ka- 
pitulacyi zwröcony. Zamoyski podejmowat u siebie arcyksi^cia-jenca, 
ktöry mu w dodatku trzymal syna do chrztu.

Drugie studyum nosi tytul: „Pierwszy protektor samozwanca“. 
Autor zauwazyt w niem, ze rzadko ktöra z postaci historycznych 
przykuwata tak uwag§ do siebie, jak Dymitr Samozwaniec. Przez 
trzy wieki ten wyborny aktor ciijgle wabi i n§ci ciekawych widzöw, 
nie tracgc nie ze swego powabu i czaru. Upadty w historyografii 
wszelkie dawne podejrzenia, jakoby panstwu moskiewskiemu narzu- 
city samozwanca polskie intrygi, czy jezuickie kuowania. MySl Samo
zwanca urodzita si§ w Moskwie, wywotana nagtem wygaSnigciem 
panuj%cego rodu Rurykowiczöw. Prawdg jes t  tylko to, ze Dymitr 
mial w Adamie ks. YVisniowieckim znalezc swego protektora Staro- 
stwo czerkawskie, w ktörem byta straz krölewska nad Dnieprem, po- 
wierzat kröl WiSniowieckim. Do ksigeia Adima, posiadajgcego nie- 
szczegöliiij, reputacy^, zwröcit si§ o protekcy§ Samozwaniec, ale my- 
litby si§, ktoby sjplzit, ze temu poparciu zawdzi§czat on jedynie swo
je powodzenie. Byl jeszcze inny powöd, ktöry Samozwancowi zape- 
wnit chwilowe zwycigstwo, a mianowicie wzburzenie spoteczne, jakie 
wspötczeSnie wybuchto w panstwie moskiewskiem. Kiedy gasnie röd 
Rurykowiczöw, nast§puje przytwierdzenie do gleby chtopa moskiew- 
skiego, ktöry uchodzi na Potudnie, zasilajgc watahy kozackie potgzne- 
mi falami zbiegöw. Wtasnie na czele takiej fali kroczy Samozwaniec



i to nie z innej strony, jak  od Potudnia, od strony burzliwego ko- 
zactwa.

W  gronie owych szukajgcych liazardu, nie bojacych sig nikogo 
awanturniköw, mögl smialo zablysngc zawadyacki pomysl Samozwan- 
ca. Musial on miec wielkie zaufanie do sil kozaköw, kiedy w poczgt- 
kacli nie myälal o zadnej innej pomocy, i chcial ruszyc na Moskwg 
jedynie z kozakami i Tatarami. Opröcz kozaköw, garnela sig ku 8 a- 
mozwancowi czern bimtownicza. Nim jeszcze przekroczyl Dniepr, 
juz za granicg taila sig dlan wielka milosc w pospölstwie. A kiedy 
wojsko Godunowa zadaje Samozwaücowi klgskg zupelng, ktöz wtedy 
otuchymu dodaje, jezeli me jedni chtopi hospodarscy?.. Dymitr bawilby 
sig dluzej lotrowstwem wäröd kozaköw, gdyby mu nie przeszkodzila 
interwöncya wladz w Kijovvie. Podjgl sig jej z urzgdu Konstauty 
Ostrogski, ale rodzina Wiäniowieckie.h, mszczgc sig za zniszczoue 
przez Goduuowa Przyluki i Sniatyn, postanowila ujgc sig za Samo- 
zwancem. WiSniowieccy wystgpili nawet do Zamoyskiego o poparcie 
dla Samozwaüca, ale hetman odpowiedzial chlodno i nieobiecujgco, 
a w dodatku wyszydzil wobec catej Rzeczypospolitej calg falszywg 
legeudg Dymitra. Dzigki tez Zamoyskiemu, trzymala sig Rzeczpospo- 
lita, oficyaluie przynajmuiej, zdala od tej calej awanturniczej wy- 
prawy. J a k  wiadomo, Dymitr przyrzekl Muiszchowi za pomoc i rgkg 
Maryny, Ksigstwo Siewierskie i Smolenskie. Na to ostatnie mial 
ochotg ks. Adam, ktörey sam i jego rodzina przywiedli odsiecz 
do Putywla w bardzo niebezpiecznej chwili. Ksigzg Adam przybyl 
tez do Moskwy upomnieö sig o swojg nagrodg, ale, niezadowolony, 
zebrawszy kupy zolnierzy polskich, rzucil sig na pograniczne ziemie, 
plondrujgc i burzgc wszystko dokola.

Trzeci artykul, p. t.: „Rola Jezuitöw av dziejach Rzeczypospo
litej polskiej“, jes t  wlasciwie krytykg dziela ks. Zalgskiego. Malo 
je s t  zjawisk w naszych dziejach, o ktörych sgd'historyköw bylby tak 
chwiejny, a nawet do dziS dnia tak niejasno wyrazony, jak  rola To
warzystwa Jezusowego w naszej przeszloSci politycznej. Ks. Zalgski, 
sam czlonek tegoz Zakonu, pracowal nad swojem dzielem przez lat 
trzydzieäci, majgc zamiar stworzyc rzecz naukowg, ktöraby sig dala 
czytac, jak  powiesd. Przy tem ks. Zalgski zapewnia, ze pisze Scisle 
przedmiotowg historyg, ze wbadaniach byl zawsze bezstronnymidg- 
zyl do äcistosci liistorycznej. K rytyk  wykaznje ks. Zalgskiemu, ze 
nie zawsze dotrzymywal przyrzeczenia. Utrzymujgc bowiem, ze Pro
testant Rej, wraz z grupg poslöw röznou ierczych, choc. przekladal 
wniosek elekcyi nie viritim, ale spowodowal wlasnie przeprowadzeuie 
tej niebezpiecznej reformy, albowiem reformacya wywolala sweui zu- 
chwalstwem wotum wigkszosci katolickiej wybierania kröla viritim.



Takg, logikij, ks. Zal§ski clice koniecznie ukrgcic bicz na reformacy?, 
a czyni to nietylko w tym jednym wypadku. Nawet myli si§ wpröst 
ks. Zalgski, oswiadczaj$c, ze nikt, pröcz biskupöw, nie podniösl glosu 
protestu przeciw niewoli chlopöw, i ze wogöle herezye przyczynialy 
si§ do pogarszania do)i poddanych. Przeciez synody ewangielickie 
biorij, w obron§ kmiecia, i juz w r. 1558 synod protestancki wyst^puje 
w Polsce przeciw ciemi§zeniu poddanych. Przesadnem tez wysoce wobec 
Pism Modrzewskiego jest twierdzenie ks. Zal§skiego, jakoby Skarga 
pierwszy podniösl glos w obronie ludu.

Ks. Zal^ski duzo poswi^cil miejsca na udowodnienie, ze Jezuici 
nie bawili si§ nigdy w polityk§. Krytyk wykazal szczegölowo, ze po- 
'vyzsze mniemanie jes t  niepodobnem do udowodnienia, i ze Swiadczy 
ono jedynie, ze ks. Zal§ski pozostawal pod wplywem z göry powzi§- 
tej tendencyi. K ry tyk  zgadza sie nawet ua to, ze kazdy autor powi- 
nieii mied jakijs tez§, z göry przj7j§tf}, i do niej wszystko kierowac. 
Ale w tem z$da przynajmuiej zgrabuej r§ki, ktörej ks. Zaltjskiemu nie 
moze przyznad. Mimo to wszystko, jest w tem dziele jedna strona po- 
wabna i pocifjgajijca: bije z niej t§tuo zycia, bucha zar przekonania, 
strzela iskra bezwzglgduej wiary w zasady, smialo gloszone przez 
autora. I stijd rozpatrywane dzielo przedstawia dla nas interesuj^ce 
zjawisko. Przysparza ono nam nowy dowöd, jak  to niezmiernie trnduo 
pisac historyi bezstronnie. Wszak autor mial ch§c najlepsz^, aby pi
sac „siue ira ac studio“, a jednak, ledwo zaczijl pisac, zaraz niespo- 
strzezenie wslizga sig pod jego lotne piöro jakieS gor§tsze wyrazenie, 
swiadcz^ce wyrazt.ie ku ktörej stronie rwie si§ jego serce, a przeciw 
komu idzie w zapasy. I  tu tkwi bodaj najwalniejsze usprawiedliwie- 
nie najwazniejszych usterek, napotkanycb w „Historyi Jezuitöw “, 
skreslonej przez Jezuit§.

Nastgpnestudyum nosi tytul: „Upadekrodziny Starzechowskich. 
Przyczynek do historyi egzekucyi i döbr“. I w niem podejmuje autor 
bardzo wazu$ i dotychczas niewyczerpan^ kwesty§ z prawa admini- 
stracyjnego polskiego. W sprawie egzekucyi döbr tkwil ruch szer- 
szycli warstw szlachty przeciw senatorom, ktörego postulatem bylo 
odzyskad z r<}k magnateryi przedawnione krölewszczyzny, i ua tej 
podstawie oprzec militariiij i finansowij. sile panstwa. Aby wyjSd z po- 
za ogölniköw i wytworzyc sobie jasne wyobrazenie o postulatach 
szlachty, autor uwazal za najstosowniejsze obrac sobie za model pe- 
wien specyalny kompleks krölewszczyzny, i na tem tle sledzid prze- 
bieg catego przeobrazenia. Historya egzekucyi pewnego obszaru do- 
menöw krölewskich i pewnej, zwifjzauej z nim rodziny, b§dzie, zda- 
niem autora, niezltj ilustracyij tego ruchu. W tym celu wybral autor 
kompleks döbr, mogijcy posluzyc za klasyczuy w danej kwestyi przy-
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klad, bo najrentowniejsze w Koronie starostwo Samborskie, jedno 
z tlustych, ktöre, dzi§ki swemu pograniczneniu polozeuiu, oddawna 
juz sklanialo swycli dzierzawcöw do swobodniejszego postgpowania 
z mieniem krölewskiem.

Egzekucya w powyzszym wypadku miala dotkngc magnata Sta- 
rzecbowskiego. W  lustracyi, dokonanej 1565/6 r. \v obu starostwach, 
dzierzawionych przez niego (Samborskie i Drohobyokie), znaleziono 
bardzo wiele döbr, bezprawnie przywtaszczonych. Nieporzgdki mogly 
si§ latwo zakrasc do starostwa Drohobyckiego, bo Starzechowski do- 
stai je jakby dziedziczuie po ojcu swoim. To dziedziczenie, czyli 
przechodzenie starostwa z ojca na syna, pozwolilo Starzechowskiemu 
zagniezdzic si§ tu na dobre, a nawet pod tg oslonij oderwac pewne 
wsie od kompleksu czasowo tylko dzierzawionych krölewszczyzn i na 
zawsze juz wcieliö do swych prywatuych majgtköw. Tak np. S tarze
chowski posiadal w Drohobyczu tylko '/;) wöjtowstwa, ale pod tym 
pozorem zagarngl na swöj rachunek prywatny wszystkie stawy 
w mieScie, przywlaszczyl bezprawnie warzelnie soli, wreszcie rozpo- 
s ta r l  swg wladz§ sgdowniczg nad wszystkimi ludzmi, warzgcymi söl. 
Pröcz tego, wszystkie czynsze z domöw miejskich i przedmiejskicli 
pobieral do wlasnej kasy, a wszystkiego tego dokonal, powolujgc 
si§ ua swe prawo wöjtowskie. Wazng rol§ odgrywaly jeszcze zasta- 
wione dobra krölewskie, Starzechowski dostal w zastaw klucz Mede- 
nicki za sum§ zl. 10,000, pozyczong krölowi. Zastaw ten, jako dany 
po r. 1504, by! bezprawny i ua sejmie w r. 1563 podniesiono tez uie- 
waznosc tego zapisu. Kröl jednak w laskawoSci swej pozostawil do- 
zywocie w rekach Starzechowskich, przelewajgc je z ojca na syna, az 
do czasu zwrotu pozyczonej przez kröla sumy. Dozywocie to mialo 
byc gole, polgczone z obowigzkiem placenia nieco kwarty na obron§ 
potoczng.

W starostwie Samborskiem pozyskat Starzechowski pot^znego 
rywala, ktöry, opierajgc si§ na nadaniaeh krölewskich, postanowil go 
z trzymanych dzierzaw i zastawöw wyrugowac. Wyslannikiem krö- 
lewskim, w celach egzekucyi, zostal Jan  Zamoyski, kuzyn Herburta. 
Starzechowscy oswiadczyli Zamoyskiemu, ze wbrew listom i zlece- 
niom krölewskim, starostwa uie ustgpig, bo majg prawa do umarzania 
na niem sum, pozyczonych krölowi. Taki sam opör, jak  w Samborze, sta- 
wiano Janowi Zamoyskiemu w Drohobyczu, tylko ze w tem miescie 
mieszczahstwo stan^lo odrazu po stronie krölewskiej. W Samborze 
zastal jednak Zamoyski zamknigte bramy miasta, a w odpowiedzi na 
jego oswiadczenia wystrzelono z samopalu. Mimo to, Zamoyski prze- 
slal mieszczanom wezwanie, aby si§ nie wazyli oddawac czynszu Sta- 
rzechowskim, ale je  oddawali jemu do rgk. Mieszczanie znalezli si^



migdzy mlotem a kowadlem, ale w koncu zdecydowali sig zanosiö 
skargi na podstaroscich do Zämoyskiego. Sprawa skonczyla sig w r. 
1589 tem, ze Starzechowscy swg '/i wöjtowstwa odprzedali za 1,000 
grzywien staroäcie nowemu Herburtowi, adobra  roztrwonione powrö- 
cily do stolu krölewskiego. Po ucieczce Walezego, jeszcze raz sila 
zdobyli Starzechowscy starostwo Drohobyckie, gloszgc, zejakas czgsc 
ich sum nie zostala im zwröcoug. Byl to awanturniczy krok, ktörym 
jednak Herburtowi starostwa z rgk nie wyrwali, a sami nie zdolali sig 
zatrzymac na pocliyloÄci, po ktörej sig zwolua staczali.

Nastgpny szkic nosi tytul: „Zapomniany bühater slgski“. Szkic 
ten poswigcony zostal pamigci Konrada, syna Henryka Brodatego
i jego malzonki, Jadwigi. Konrad, najstarszy syu najstarszej linii 
Piastowskiej, wsröd ruin Polski dzielnicowej poczul w sobie tgtuo 
krwi Boleslawöw, swoich w najprostszej linii antenatöw. Tymczasem, 
zwycigzony przez Niemcöw, tulal sig po borach i w nich zgingl. Nie 
przed trybunat dziejöw isc takim marzycielom —• oSwiadcza autor — 
takiej postaci stangc raczej przed jakim wieszczem i natchng.6 go do 
piesni, a ona moze ludzi dopiero rozgrzeje.

Ostatnia praca w tym zbiorze szkicöw nosi tytul: „Z historyo- 
zofii niemieckiej. Uwagi o pojmowaniu dziejöw K. Lamprechta“. 
Autor zwröcil w niej uwagg na ten fakt znamienny, iz Lorenz w 1892 
r. wyraznieoSwiadczyl, ze naukowo i metodycznie, historya od czasöw 
sw. Augustyna prawie na krok nie postgpila, a caly postgp tkwi tylko 
w rozwoju nauk pomocniczych i pomnozeniu Bibliote.k. We Francyi 
oswiadczyl takze niedawno Bourdeau, ze dotychczasowa historya, j a 
ko nauka, to zero, ze dopiero trzeba jg ua nowo budowad. Owoce ro- 
sngcego dzis sceptycyzmu historycznego widoczne. W szystkie pod- 
waliny dziejopisarstwa wstrzaSnigte. Wszystko przekopane, wywrö- 
cone. Najwigcej zas tych zuchwalcöw wydal swiat uczony francuski. 
Niemcy zaS, naröd filozoföw, zostaly pod tym wzglgdem bardzo w ty 
le, a pomysly Comte’a pozostaly w Niemczech prawie nieznanymi 
Lamprecht nawet zauwazyl, ze o ile historyczno-polityczna szkola 
uiemiecka (Sybel) polozyla niepospolite zaslugi okolo dobra panstwa
i cesarza, o tyle cofngla w tyl naukg historyczng i zaniedbala metodg 
poröwnawczg. Lambrecht zarzucil zwolennikom Sybla, ze oni pojmu- 
jg dzieje teleologicznie, indywidualistycznie, gdy tymczasem trzeba 
badac stany (Zustände) i przyczyny faktöw geuetycznych, bezcelo- 
wych, co spelnic moze historya statystyczna, ewolucyonistyczna. 
Przeciwko Lamprechtowi wystgpil Rachfahl, ktöry zwröcil uwagg na 
psychologiczne podstawy w historyi, a Below nazwal Lamprechta 
Don Quixotem, ktöry tworzy komiczne produkty. Szermierka polemi- 
czua doszla do szczytu, gdy Oncken nazwal Lamprechta plagiatorem.



Przyznac jednak trzeba, ze w czasie tej walki poruszono i oswietlo- 
no mnöstwo ciekawych zagaduien i przetrzgsni^to nie jeden dawny 
systemat historyozoflczny.

DziS spör zeszedl na grünt psychologiczny. W  przeciwieüstwie 
do indywidualistycznego, zjawia si§ nowe, socyalno-psychiczne poj- 
mowanie dziejöw. Socyalno-psychiczne zjawisko jes t  czemS nowem, 
czems oddzielnem od poszczegölnych skladniköw: jest to nowy twör, 
niby akord, ktöry przeeiez röznym jest od pojedynczych tonöw. 
Lamprecht dowodzil, ze te socyalno-psychiczne prgdy sg ustawicznie 
przetwarzajgcemi si§, nieustanuie zmieniajgcemi si§ przyczynami 
rozwoju. Dzialanie sil w bistoryi jes t  tylko psychiczne, i wszystko, 
co historyczne, ma psychiczny Charakter. Przez cigg dziejöw snujgsig 
dwa szlaki dziejöw: jedne faktöw dowolnie spelnionych, indywidual- 
nych, drugie socyalno-psycbicznych, z koniecznoSci na arenie dziejöw 
wyst§pujgcych. Pierwsze sg dzielem wybranej garstki ludzi, zas 
drugie znamieniem ciemnej, szarej masy. Kazdy z tycli szlaköw wy- 
maga odmieunej metody badania. Hintze zaprzeczyl Lamprecbtowi, 
aby istniat podobny rozdzial i przepaSd mit'dzy szeregami faktöw. 
Zdaniem jego, zycie ludzkie to mieszanina w röznym stopniu indywi- 
dualnych i gromadnych motywöw. Nie masz objawu czysto indywi- 
dualuego, lub czysto masowego. Lamprechtuznalslusznosdpowyzszego 
twierdzenia i zgodzil si§ na to, ze obie metody: indywidualistyczna
i kollektywistyczua, sg zupelnie röwnouprawnione i wzajemnie si§ 
uzupelniajgce, i nazwg swg metody kolektywistycznej zmienilna wi§- 
cej wszechstronng, uniwersalistyczng. ÖwspörLamprechta ze wszyst- 
kiemi szkolami historycznemi niemieckiemi, przedstawiony zostal 
przez autora dokladnie i pouczajgco. Przez caly Aviek X IX  socyolo- 
gia i historya zyly w odosobnieniu. Pierwsza lekeewazyla fakty i roz- 
prawiala o rzerzach, ktörych si§ nie dotykala, druga drwila sobie 
z fantastöw. Az oto ua scbylku X I X  wieku, pierwszy zawodowy hi- 
storj7k, zaczgwszy od badan specyalno-bistorycznych, czuje koniecziu} 
potrzeb^ przejScia do historyozofii i spotyka si§ nagle w jednym sze- 
regu z socyologami.

Wszystkie studya, obj§te pierwszym touiem „Szkicöw history- 
cznych“, zapowiadajg w autorze powaznego i sumiennego pracowni- 
ka. W rozprawach, odnoszgcych si^ do dziejöw Polski, autor zebral 
pracowicie duzo zrödelarchiwalnych idorzucilsporoSwiatla, zwtaszcza 
na spraw§ egzekucyjnjj.. W krytyce naukowej autor zdobyl si§ na spo- 
köj i wyrozumialosc, przyczem gruntownie motywowal wszystkie za- 
rzuty. Wreszcie, jako uczen Lamprechta, odtworzyl jasuo i zrozu-



miale spör, jaki si§ w Niemczech toczy o najwazniejsze zadania i cele 
historyi. Wogöle „Szkice historyczne“ przedst,awiaj§ bogatjj, tre&S 
naukowq,, ktöra zostala uj§ta \v pi^knsj, i jasnjj form§ opowieSciow!}.

A. R.

FERDYNAND HOESICK/. Julian Klaczko. Rys zycia i prac (1825— 1904).

Dotychczas nie posiadalismy pracy, ktöraby dala pelny obraz 
pismienniczej i obywatelskiej dzialalnoSci Ju liana  Klaczki. Dopiero 
w tym roku podjsj.1 powyzsze zadauie Hoesick, i przyznad nalezy, ze 
je wykonal w sposöb zadawalajijcy, a przedewszystkiem pozyteczny 
dla naszego spoleczenstwa. Hoesick si^gnijl do samego zarania dzia- 
lalnoSci Klaczki i przedstawil nam 13-letniego poet§, ktöry juz 
w 1839 r. wydrukowat wiersz p. t.: „Moja pierwsza oliara“, ktöry 
w zdumienie wprawil cale towarzystwo wilenskie. Hipolit Skimboro- 
wicz wydrukowal jednak niecligtiuj, wzmiank§ o owyin wierszu „cu- 
downego dziecka“ i tem zrazil go do dalszych poetycznych produkcyj. 
W 1842 r. udat si§ siedemnastoletiii Klaczko na uniwersytet do Krö- 
lewca i to na wydzial filozoficzny, gdzie pracowal giöwnie pod kie- 
runkiem profesoröw: Rosenkrantza, jeduego z najt§zszych uczniöw 
Hegla,i Lobecka, slynnego lielenisty. Podczas studyöw krölewieckich 
uprawial ze szczegöluem zamilowaniem historyi powszechn$, ze spe- 
cyalnem zainteresowaniem dla historyi Francyi. Po dziewi§ciu seme- 
strach sumiennej pracy inapodstawie dwöch rozpraw seminaryjnycb: 
niemieckiej i iacinskiej, otrzymat dyplom doktora filozofii, zostawia- 
j^c po sobie w uniwersytecie pami^ö na dlugie lata, jako jeden z jego 
najlepszych uczniöw.

Z Krölewca udal si§ Klaczko do Heidelberga, n§cila go tarn bo
wiem slawa Gervinusa, jako jednego z najszlachetniejszych Niem- 
cöw. Ucz§szczaj^c na wyklady slynnego komentatora Szekspira, 
zwröcil Klaczko na siebie jego uwag§ swq, rozleglij wiedzij, i wy- 
ksztalceniem i ogiouinym lalentem pisarskim. (lervinus uzyl go do 
wspötpracownictwa w „Deutsche Zeitung“, w ktörej jego artykuly 
drukowane byly obok artykulöw Gervinusa, Häussera i Mitter- 
uieyera. Klaczko nie podpisywat ich wprawdzie, ale poznacje latwo 
po wyjijtkowej swietnosci jtjzyka i po tem, ze zamieszczane byly pod 
i'ubrykij: „Russland und Polen“. Hoesick przytoczyl wszystkie prace 
Klaczki, zamieszczone w „Deutsche Zeitung“, przypominajijc, ze nie-



ktöre z nich po dzis dzien nie stracily nie na wartosci. W  1848 r. 
udal sig Klaczko do Poztiania i zostal zaraz wprowadzony na posie- 
dzenia Kumitetu, av ktörym z a s t a l  migdzy innymi areybiskupa Przy- 
luskiego. Gdy Libelt przedstawial s p r a w g  podniesionym glosem, za- 
wolal Juliusz Slowacki: Cöz Avy myslicie? Warn sig zdaje, ze dzisiaj 
potrzeba j e s z c z e ,  jak  dawniej, a r m a t ,  pulköw, oficeröw? A ja  wampo- 
wiadam, ze dzisiaj przyszla epoka Swigtej anarchii! Jeden z obecnych 
przerwal mu tym sposobem, ze rzucil mu sig do nög, A v o la jg c :  Mi- 
strzu! wielkie slowo rzekles! W takicb okolicznoSciach poznal Klacz
ko Slowackiego, i byl to jedyny raz, kiedy go widzial.

W 1849 r. napisal Klaczko broszurg w Berlinie, p. t.: „Uie 
deutschen Hegemonen. Ein offenes Sendschreiben an Herrn Georg 
Gervinus. Takiej swietnosci piöra — powiada o tej broszurze Tarno- 
wski — takiego temperamentu, takiej sily namigtnej w oburzeuiu
i wzgardzie, takiej sily druzgocgcej w inwektywie, a jak  stal prze- 
szywajgcej av ironii, nie mial dotgd uigdy zaden Polak, piszgey o rze- 
czach politycznych. Z Berlina przeniösl sig Klaczko do Paryza, gdzie 
jakoentuzyastycznyAvielbiciel twörey „Pana Tadeusza“ zblizyl sigdo 
Mickiewicza. WlaSnie av Paryzu oddal sig Klaczko wytgzouej pracy 
nad literaturg poAVszechng, zAvlaszcza nad Dantem, i literaturg wlo- 
skg, a takze i nad Szekspirem, tudziez glgbokim studyom nad poezyg 
polskg, ktörej historyg zAvolna opracowywat. W  r. 1853 wydrukowal 
Klaczko av leszczynskiem Poklosiu „ Paralelg literacko-krytyczng', 
w ktörej poröwnal „Leuorg“ Bürgera z mickieAviczowskq „Ucieczkg“. 
Byla to pierwsza polska praca krytyczna Klaczki, ale tak juz swie- 
tna, ze zapowiadala pözniejsze. Wkrötce po przybyciu do Paryza po- 
wzigl Klaczko zamiar pisania po francusku, i zamiar swöj, jak  sigzda- 
walozuchwaly, doprowadzildo skutku w r. 1854 i 1855, zyskaAvszy sta- 
le miejsce av „llevue Contemporaine“ i w „Revue de P a r is“. Pod ru- 
brykij: .Publications allemandes et slaves“ zamieszczal Klaczko in- 
teresujgce i pelne glgbokiego znaAvstwa sprawozdanie o najpowa- 
zuiejszych wydawnictAA’ach uczonych,b)jdzto niemieckich, bgdz to pol- 
skich. Obok Mommsena znajdowaly sig Tomiciana Dzialynskiego 
a obok Buch der Lieder, lub A tta  Trol Heinego, rozbiory Sonetöw 
krymskich MickieAvicza, podobnych poematöw Puszkina, lub wreszcie 
rozbiory komentarzy Komedyi Boskiej Dantego. W „Revue Contem- 
poraine“ wydrukowal Klaczko swe studyum: „Dante et la critjque 
moderne“, ktöre moze byc sm ialo  nazwane zaAvigzkiem Avieczoröw rto- 
renckich, a na ktöre juz wöwczas zAvröcil pilna mvagg Witte, uajlep- 
szy niemiecki znawca Dantego.

Przez czas Avojny Avschodniej wyehodzil w Paryzu maly dziennik 
p. t.: „ WiadomoSciPolskie“, AvydaAvane przez Feliksa Wrotnowskiego.



Pierwszy numer wyszedl w styczniu 1857 r., a ostatni w lutym 1862 r. 
Ze wszystkich pism polskich, jakie wychodzily kiedykolwiek, „Wia- 
domosci polskie' byly najlepszym orgauem politycznym i literackim. 
Wyröznial si§ w nim dzial krytyki literackiej, a bylo to glöwnie za- 
stugg Klaczki. Jednym z najSwietniejszyck jego artykulöw w „AVia- 
domosciach“ wydrukowanych, byla krytyka „Krewnych“ Korzenio- 
wskiego. Przedewszystkiem zas Klaczko tak pisal po polsku, jak  nikt 
od czasöw Skargi. Mial on z natury dar stylu niepospolity, ale takze 
swiadomie zabiegal o najpi§kniejsze jego wyrobienie. Styl swöj 
ksztalcil wytrwale na wielkich poetach: Mickiewiczu, Slowackim, 
Krasinskim, Malczewskim. Stgd dykcya jego ma zawsze cechy wiel- 
kosci, wspanialoSci, artystyczuego wykonczenia i stoi on wcigz je 
szcze, jako mistrz prozy polskiej, odosobniony zupelnie.

W  Paryzu odwiedzil Klaczk§ pewnego razu autor „Nieboskiej 
Komedyi“, zgadalo si§ o mesyanizmie w ogöle, a o jego mesyanizmie 
w szczegölnosci. Klaczko oSwiadczyl mu otwarcie, ze jes t  przeci- 
wny jego przedswitom, i utopiom. Co tu wmawiad w ludzi nie- 
szczgsliwych (slowa Klaczki), skolatanych, zdemoralizowanych, tra- 
cgcycli grünt pod nogami, ogaczonych ze wszystkich stron, ze sg na- 
rodem wybranym, ze sg Chrystusem narodöw, ze w nich jest zbawie- 
nie ludzkoSci. Tylko si§ tem ich balamuci, bo zamiast pracowac, za- 
miast mySied o poprawie swego losu, b§dg stali z zalozonemi r§koma
i pysznid si§ swg „nadeuropejskg cnotg". Tym ludziom nalezy wska- 
zywac na wady, powinno si§ przedstawiad prawd§ nagg, rzetelng, bo 
tylko zuajijc swe ulomnosci, mozna im przeciwdzialac. Krasihskiego 
nie przekonaly powyzsze slowa, odpowiedziai on na to: „ze jezeli si§ 
kobiecie upadlej powie prawdy, to si§ jg zdemoralizuje do reszty, 
a zamiast jg ratowac, zepchnie si§ jg ua dno przepasci. Jezeli jednak 
wmawiac si§ w nig b^dzie, ze jest aniolem, tylko z zabloconemi 
skrzydly, to uwierzy w swg cnot§, ze moze byd jeszcze uczciwjj ko- 
bietg. Jednem slowem, rozmowa powyzsza, z ktörej tylko streszczenie 
podajtj, nalezy do najciekawszych i najbardziej charakterystycznych. 
Klaczko zapatrujesig na öw fata lnydla  nas mesyanizm ze stanowiska 
polityki, z uwzgl§dnieniem psychologii narodöw. Krasinski rozstrzy- 
gaabsolutnie ow;j kwesty§, psyehologig indywidualng, przyczem zapo- 
mina, ze mysliciele zwykli byli poröwuywad panstwo, czy naröd 
z mgzciyznij, ale nie z kobietg, a wi§c w tym wypadku mogla byc 
tylko mowa o upadlym m<jzu i o konsekwencyach nieco odmiennych, 
jego upadku.

Ostatnim artykulem Klaczki (przygotowanym do „Wiadomosci 
Polskich“,1861)byl szkic do psychologicznego wizerunku Mickiewicza. 
Nikomu nie udalo sig kilkn rysami odmalowad duszy poety, jak  to on



uczynil w tej niewielkiej broszurze. Dusza Mickiewicza, wielka 
prostota w drobiazgach zycia, pot§zna w uulesieuiu twörczem, wy- 
chyla si§ z ksiijzki Klaczki taka prawdziwa, taka realua, jakbyämy 
vv czasie lektury tego studyum z samym poet§ obcowali. Pod ko- 
niec 1861 r. przeslal Klaczko Bulozowi, redaktorowi Revue des deux 
Mondes studyum o jakimS bezimiennym poecie polskim. Wkrötce 
zjawil si§ sam Klaczko u niego i juz w styczniowym zeszycie r. 1862 
pojawil si§ jego artykul o Krasinskim p. t. Le poete anonyme de la 
Pologne et son influence sur le mouvement des esprits en 1861.
0  pracy tej, najpi^kniejszej jaka  byta i jest  o Krasinskim, slusznie 
powiada Tarnowski, ze od niej dopiero i z niej pocz^lo si§ prawdziwe
1 zupelne rozumienie poety. Studyum powyzsze, to byl wielki posng 
postawiony Krasinskiemu ijegow ierny  wizerunek. Prace Klaczki po- 
jawialy si§ od czasu do czasu w „Journal des Debats“ opröcz artyku- 
löw podpisanych przez Prevosta - Paradola b^dz przt-z St. M arcG irar-  
dina; wi§ksza cz§sc tych artykulöw, przewaznie swietnych, byla na- 
pisana röwniez za wskazöwkami Klaczki. Ale zdarzaly si§ i takie, 
ktöre pisal sam Klaczko. Takim byl np. artykul o margrabim Wie- 
lopolskim. W „Revue des deux Mondes“ shidya Klaczki czy- 
tywane byly przez caly swiat ucywilizowany, a przedewszyst- 
kieni przez Napoleona I I I  i Prauciszka Jözefa, co nie na r§k$ bylo 
Bismarckowi. W 1860 r. Klaczko odslanial w swych artykulacb 
najtajniejsze spr§zyny polityki Bismarckowskiej wobec Austryi
i wskazal na niebezpieczenstwo, jakie grozi mouarchii Habsburgöw 
od strony  P rus  i jej pierwszego ministra. Przewidywania Klaczki 
sprawdzity si§ jeszcze w r. 1866, artykul jego bowiem ukazal sitj 
w przeddzieii wypowiedzenia przez Prusy wojny Austryi. Hoesick 
przechodzi wszystkie artykuly Klaczki pisywane do Revue des deux 
Mondes i przypomina wazuiejsze okolicznosci, ktöre pobudzaly auto
ra do podj§cia piöra.

W  r. 1870 przybyl Klaczko do Wiednia wezwany przez Beusta» 
a gdy go zapytal jak$ mu przeznacza prac§, otrzymal wymown$ od- 
powiedz: czuj§ potrzeb§ rozmawiauia z panem. Bozmowy owe nie- 
podobaly si§ Bismarckowi, a nawet obawial si§ ich, jak  o tem przeko- 
nywa dziennik Buscha. W  przeddzieii bitwy pod Sedanem wypowie- 
dzial Klaczko w Sejmie Krajowym swietni} mow§, jako posel tarnow
ski. W mowiepoAvyzszej doradzal, aby w adresie do cesarzadac wyraz 
sym patyom  dla narodu francuskiego, sympatyom, ktöre sejmowi jest 
wolno wypowiedziec. Oponentem Klaczki byl Adam'Sapieha. Zdaniem 
jego,sejm niepowinieu si§ bracdodyskutowauiazagranicznej j.oIity ki, 
a Pol akom nie wolno by<S championami cudzych spraw. Klaczko re- 
plikowal je s z c z e  swietniej,zaznaczaj$c,ze oponent nie zrozumial j e g o



slöw, ale swojg drogg mowa Klaczki spowodowala wielkg wrzawg 
w Wiedniu, ze az Klaczko uwazal za stosowne podac si§ do dymisyi. 
Zegnajgc sig z Beustem radzil mu uczynic to samo, slowami: to, po co 
tu przybyleä, po co mig wezwaleS, nie powiodlo sig. Nie juz zna- 
mienuego zdzialac nie mozesz. Ustgp. Obecna cliwila jest  po temu 
najsposobniejsza. Beust byl odmienuego zdania, twierdzgc, ze do
piero teraz jes t  potrzebny. Tymczasem nie uplynglo kilka miesigcy, 
a juz podac sig musial dodymisyi. W r. 1874 Klaczkozjawil sig znowu 
w Paryzu, gdzie przebywal az do r. 1881, w ktörym przeniösl sig do 
Wiednia. W Paryzu rozwiugla sig znöw swietnie dzialalnos6 jego 
pismiennicza i Hoesick notuje pilnie i sumiennie kazde jego studyum 
w Revue de deux Mondes i kazdy wazniejszy fakt w jego zyciu.

Ksigzka Hoesicka, zyciu i dzialalnoSci pismienniczej Klaczki po- 
Svvigcona, posiada przedewszystkiem tg zastuge, ze nam dala pelny 
obraz tak rozleglej a drogocennej dzialalnoSci pismienniczej Klacz
ki. Hoesick nie ubiegal sig za samodzielnoScig sgdu krytycznego, ale 
podawszy w krötkiem i jasnem zestawieniu, genezg i treSd studyöw, 
przytaczal najczgsciej zdauie Tarnowskiego, a w dziedzinie polityki 
Stanislawa Kozmiana. Z ksigzki Hoesicka uprzytomniamy sobie na- 
lezycie, ile to lat reprezentowal Klaczko imig polskie w literaturze 
niemiecUiej i francuskiej, i ze reprezentowal to imig zawsze zaszczyt- 
uie i z wielkim dla nas pozytkiem. W koncu zaznaczyö nalezy, ze 
ksigzka Hoesicka napisana jasno i potoczyscie, czyta sig z niezwy- 
klym iuteresem.

A. R.

Mhnoires militaires du Mareclial Jourdan (Guerre d’Espagnc), i-crits par lui- 
meme, publikes d'apies le inanuscrit original par le vicomte de 
Grouchy.

Karyera  wojskowa Jourdana nie nalezala do rzgdu najswiet- 
niejszych, ale w kazdym razie zapewniala mu powazue stauowisko 
wSröd wojowniköw Napoleona. Jourdan majgc lat 16 sluzyl wojsko- 
wo w Stauacli Zjednoczonych Ameryki i dosluzyl sig stopniadowödz- 
cy bataliouu ochotniköw. Nastgpnie towarzyszyl Dumouriez’owi 
w Belgii i zostal w 1798 geueralem dywizyi. \V dwa dni po bitwie 
pod Hondscliovte zostal mianowauy generalem glöwnodowodzaeym 
i w 1794 r. wygral bitwg pod Fleurus. Nastgpnie jako czlonek rady 
pigeiuset, Jourdau wniösl projekt do prawa o proskrypeyi. Jako



szczery republikanin pozostawai 011 w opozycyi z planami generaJa 
Bonaparte w nastepstwie czego po 18 Bruniaira zostal wykluczony 
z ciala prawodavvczego. Pierwszy konsul wyslal Jourdana jako po- 
sla nadzwyczajnego do Piemontu i taui uczynit go prezydentein na- 
rodowej „konsulty“. W  1804 r. Napoleon mianowal Jourdana mar- 
szalkiem, ale nie powierzyi muzadnej wazniejszej komendy. W r. 1808 
Jourdan towarzyszyl krölowi Jözefowi do Hiszpauii w charakterze 
szefa sztabu glöwnego-, w roku 1814 komenderowal 7 dywizy§ armii, 
a po upadku cesarstwa zostal parem Francyi.

Pamigtniki Jourdana dor§czone wydawcy wmanuskrypcie przez 
wnuka marszalka, obejmujg wypadki w Hiszpanii poczgwszy od 
1808 r. Wydawca Grouchy uwaza je za bardzo doniosle, utrzymujgc 
zarazem, ze zaröwno Thiers jak  i baron Ducasse w swej biografii krö
lowi Jözefowi poSwitjconej, czerpali obficie z pami§tniköw Jourdana, 
godzfjc si§ przewaznie na jego zdanie. Jourdan, zdaniem Grou- 
chy’ego, jest  surowym dla Napoleona, ale poblazliwym dla kröla Jö- 
zefa. W pami§tuikach swycli poddaje on szczegölowej krytyce po- 
stgpöwanie Napoleona i objaänia powody nielaski cesarza, jaka si§ 
stala jego udzialem/Jakkolwiek wczesnie, bo w 1804 roku mianowa- 
ny marszalkiem, Jourdan nie doczekal si§ zadnego lionorowego tytu- 
u i byl jedvnym marszalkiem, ktöry uie zostalksi§ciem (duc). W  alma- 
nacliu urz§dowym opuszczono raz jego nazwisko w spisie marszalköw 
a cesarz poskgpil mu nietylko dotacyi, ale przez dlugi czas zmniejszyl 
mu pensye (Z 4(5.000 fr. na 20.000). Te wszystkie oznaki nielaski ce- 
sarskiej nie w’plyn§ly bynajmniej ujemnie na przywigzanie Jourda- 
na do cesarza. Przez kilka lat przebywal Jourdan w swym majgtku 
Condray, w charakterze wygnanego, czy usuni^tego od zycia wojsko- 
wego. W r. 1814 gdy okolicznoäci polityczne niesprzyjaly cesarzo- 
wi, Jourdan zaznaczajgc, iz nigdy nieprzestal byö dobrym francuzem 
i wiernym poddanym, ofiarowral swe ushigi Napoleonowi. Cesarz 
przyjat go przychylnie, przywröcil mu pierwotng pensy§ i powierzyi 
mu komend§ dywizyi.

Pauii^tniki Jourdana kampaniom hiszpanskim poSwi§cone posia- 
dajg istotuie, jako zrödto historyczne, niepoSlednig wartosc. Przede- 
wszystkiem zachowal w nich Jourdan poczucie sprawiedliwosci i nie- 
zalezuoSci osobistej. Kröla Jözefa broni on od zarzutu nieudolnosci 
militarnej i utrzymuje, ze nie byl 011 pozbawiony zdolnoäci strategi- 
cznych i taktycznycli, tylko, ze zdolnoSciom tym niepozwalal siij roz- 
wingc Napoleou. Pröcz tego w pami^tnikach Jourdana przebija si^ 
od czasu do czasu pewne wspölczucie dla narodu hiszpahskiego i po- 
stgpowanie Napoleona nie budzi w nim zawsze bezwzgl§dnego uwiel- 
bienia. Jako szef sztabu glöwnego i powieruik kröla Jözela, mögl



Jourdan niewgtpliwie poznac dokiadnie caly przebieg kampanij hisz- 
paüskich, a pamigtnikami swemi objasnic historyka owej doby.

Czyteluika polskiego obcliodziö bgdzie przedewszystkiem to co 
Jourdan pisze o polskicli wojskach, ktöre w Hiszpauii walczyc byly 
zmuszone i dla tego przytoczg wszystkie wzmianki o Polakach w pa- 
migtnikach zamieszczone. Je s t  ich nie wiele i mniej anizeli w pamig- 
tnikach kröla Jözefa lub marszalka Sucheta, ale przynajmniej wszyst
kie sfj, sympatyczne i Swiadczg, ze zolnierz polski zawsze zaslugiwal 
na wysokie uznanie francuzkich zwierzchniköw. Pierwsza vvzmian- 
ka poävvigcong zostala szarzy ulanöw polskicli z d. 17 sierpnia 1808 r. 
Oddziat polski, nalezgcy do kolumiiy generata Lefebvre Desnouettes, 
przecliodzgc przez Ebro pod Alfaro, w celu obrouy mostu, musial 
wykonac rozpaczliwy atak na oddzial hiszpanski, liczgcy do 16.000 lu
dzi. Zadanie ulanöw zostalo w zupelnoSci osiggnigte-, hiszpanöw od- 
parto i Scigano az o milg od Tudeli, przyczem utracili dwie armaty 
i nieco jencöw. Nastgpnie opisuje Jourdan szarzg pod Somo-Sierrg 
temi slowy: Cesarz widzgc cliwianie sig piechoty wobec gradu karta- 
czy, rozkazal szwadronowi szwolezeröw polskicli, ktöry sig znajdo- 
wal ua sluzbie przy jego osobie, szarzowaö na baterye nieprzyjaciel- 
skie. Ci waleczui puscili sig niezwlocznie galopem, ale zostali od- 
parci. Skupili sig jednak wkrötce, powröcili do szarzy, i zabrali 
wszystkie armaty rozproszywszy bataliou piechoty, ktöry ich bronil. 
SzeScdziesigtka tych nieustraszonych Polaköw pozostala na pla- 
cu boju. Czyn powyzszy byl niewgtpliwie najswietniejszym i naj- 
dzielniejszvm z calej kampanii. Szwolezerowie Igcznie z strzelcami 
gwardyi scigali nastgpnie hiszpanöw az do ßuitrago.

Kreslgc przebieg oblgzeuia Saragossy, Jourdan prawie zupelnie 
zapomuial o Polakach, i zaledwie w opisie wzigcia szturmem Sancta- 
Engrazia, wspomniany zostal pulk uadwislanski, migdzy inuemi. 
W opisie bitwy pod Almonacid nadnneuiono, ze general Leval, otrzy- 
mawszy rozkaz zaatakowania lewego skrzydla hiszpanskiego, zdobyl 
wzgörze, bgdgce podstawg operacyi Hiszpanöw, za posrednictwem 
wojsk polskicli. General hiszpaüski Veuegas, pragngc odzyskac tak 
wazne stanowisko, uzyl w tym celu czgsd swoich rezerw, ale wszyst
kie jego wysilkibyly daremne. Owszem, wojska hiszpanskie zostaly 
odparte i pozycve ich zajglo wojsko francuskie. Pomigdzy zabitymi 
wyzszymi oficerami francuzkimi znajdowal sig hrabia Sobolewskh 
pulkownik 7 pulku piechoty. W bitwie pod Ocana general Leval, 
ktöry dowodzil dywizyami Ksigstwa Warszawskiego i Konfederacyi 
renskiej, skierowal swe sily przeciwko prawemu skrzydlu nieprzyja- 
ciela i, okalajgc wijwöz, odepclmjjl silnie jego oddzialy. Hiszpauie je- 
dnakze, skoncentrowawszy svve sily, wystgpili zaczepnie, oswobo-



dzili w$wöz i zaatakowali bataliony generala Leval. "W tej chwili za- 
czepnej general Leval zostal raniony, jeden z jego adjutantöw zabi- 
ty i dvva dziala zdemontowane. 0  bitwie pod Albuera Jourdan 
opowiada, ze gdy hiszpanskie wojska sp§dzono ze stanowisk, marsza- 
lek Beresford wyslal dywizy§ Stewarda, azeby je  uapowröt zdobyla. 
Wtedy to pienvsza brygada tej piechoty zostala rozbita, dzi^ki 
szarzy ulanöw legii nadwiälanskiej.

Na tem si§ konczij. wzmiauki .Tourdana o polskim posilkowym 
zolnierzu. W poröwnaniu nietylko z polskimi pami§tnikarzami, ale 
i ze wspomnieniami wyzszych francuskich oflceröw, jest ich niewiele, 
ale przynajmniej wszystkie swiadcz^ chlubnie o sile bojowej i poczu- 
ciu honoru wojsk polskicli. A tak  pod Somo-Sierra zostat opisany. 
przez Jourdana zgodniej z prawdfj, auizeli to general Marbot uczynil. 
Dose, ze czytelnik polski po przeczytaniu wspomnien marszalka Jo u r
dana moze nie byc zupelnie zaduwolonym, ale przynajmniej nie uczuje 
si<j obrazonym, ani pokrzywdzonym.

A. R.

ANTONI fiUSTAW BEM: Studya i szkicc literackie. VVydanie posmiertne, ze 
slowem wstgpnem Ign. Chrzanowskicgo. Warszawa, 
1904, Nakladem Ksiggarni Naukowej i przedplaeicieli, 
8-o, str. 316 - f  II.

Studya literackie ä. p. A. G. Bema, rozrzucone po czasopismach 
cz§stokro6 malo poczytnych, nie byly znane naszemu inteligentneiiiu 
ogötowi w takiej mierze, na jak$ zaslugiwaly.

Po Smierci zasluzonego pisarza i pedagoga, grono jego przyja- 
oiöl i wielbicieli (Stefan Zeromski, Ignacy Chrzanowski i inni) zaj^Io 
si§ sprawy zbiorowego wydawnietwa jego prac. I oto mamy teraz 
przed sobg, okazaly, niezwykle pi^knie, jak na prace naukowo-lite- 
rackie wydany tom p. t. .S tudya i szkice literackie“. Dlug zmarle- 
mu zostal w ten sposöb splacony.

Zawartosc tomu, formatu duzej ösemkio300 przeszlo stronicach, 
jest  bar<teo pokazna.

Na czele czytamy „Slowo wst§pue“, skreSlone przez p. Ignacego 
Chrzanowskiego, zawierajijce j§drn§ i zwi^zlij charakterystyk§ Bema, 
szczegölowy spis danych biogralicznych i bibliograficznycb, wreszcie
— dzieje powstauia niniejszego wydawnietwa. Z tej ostatuiej cztj- 
sci „Slowa wst§pnego“ dowiadujemy sig, ze spuscizna literacka S. p. 
Bema zostala powierzona p. Chrzanowskiemu przez rodzing zmarle-



go celem dokonania wyboru. Z pomigdzy artykulöw, recenzyj, szki- 
eöw i studyöw zmarlego, p. Ch. wybrat najlepsze, ppmingwszy przy- 
tem dziela znaczniejszych rozmiaröw, dawniej juz oddzielnie wydane.

Na czele wi§c czytamy rzecz o „Grzegorzu z Sanoka“, w ktö
rej Bern rozwiewa nimb tajemniczosci, otaczajqcy postad tego pier- 
Wszego jakoby humanisty polskiego z X V  stulecia. Dodac nalezy, 
ze najnowsze poszukiwania historyczne, np. ks. Fjjalka, stwierdzily 
najzupehiiej liypotez»; Bema co do r/ekomych zaslug cywilizacyjnych 
Orzegorza z Sanoka

Dalej czytamy piekny artykut p. t. „Smielsze blyski humoru 
satyrycznego“. Bern, ktöry byl zawsze pionierem i rzecznikiem zdro- 
wego post^pu, podkreSla tu zaslugi tycb pisarzy, ktörzy smialo wy- 
st^powali przeciw zastarzalym wadom spolecznym, jak: Kochanow- 
ski we „Fras/.kacli“, Rej, W egienki, takich zas, jak Naruszewicz, 
Krasicki zalicza do kategoryi chwiejnych.

Z togo sauiego puuktu widzenia rozpatruje Bern „Wizeruuek“ 
Reja, jako utwör sztuki i zdrowej mysli-1, podkreslajgc w nim dgzno- 
sci post§powe.

.Stanislaw Trembecki“ natomiast ulegl surowej i sprawiedli- 
■vvej zresztg krytyce, niepozbawionej nawet pewnej dozy zlosliwosci.

Ciekawe bardzo j<*st studyum p. t. „Obywatel polski z doby ro- 
niantyzmu"; autor charakteryzuje tu postac idealnego obywatela na 
podstawie dziet literackich X V I, X V II I  w., a wreszcie poezyi ro- 
mantyczuej, jak  np. „Oda du mlodoSci“ i „Konrad Wallenrod“ NIic- 
kiewicza „Kröl zamczyska“ Goszczynskiego i inne.

Rzecz o „Jözefie Bohdanie Zaleskim* nalezy do najgl§biej po- 
j§tych i najbardziej klasyczuych w calym zbiorze; nigdzie Bern nie 
jest  tak, jak tu powsciagliwy w sgdacli; umie odröznic „rymowane bla- 
szki“ od szczerej poezyi, w dumkach pomimo bi aku kolorytu dziejowe- 
go dostrzega urok poezyi; sluszne tez sa zapatrywania autora na poe- 
mat „Duch od stepu“.

Nast^pne dwie prace: „Echa mesyanistyczne w literaturze pol
skiej“ i „ Andrzej Towianski“ dopelniajg si§ nawzajem. W pierwszej 
Bern rozbiera prace pisarzy, ktörych mozna uwazac za poprzedniköw 
mesyauizmu polskiego pierwszej polowy X I X  stulecia, jak: Dlugosz, 
Ostrorög, Kochanowski, Skarga, Womnicz (jako autor „Sybilli“ 
i „Hymnu do Boga“), wreszcie zas przechodzi do wlaSciwych twörcöw 
uiesyanizmu romantycznego: Brodzinskiego (w „Mowie o narodowosci 
Polaköw“ i „Poslanie do braci“) i Mickiewicza, jako twörcy „Ksigg 
narodu i pielgrzymstwa polskiego“ — rzecz to nie dose moze pehia, 
prawdopodobnie niezaleznie od autora (nienia nie o „Anhellim“,
o Krasinskim), ale bardzo ceima i ciekawa. 12



Wspomnienie o Towianskim zostalo napisaue z powodu Smierci 
mistrza Andrzeja ( f  13 maja 1878 r.) i jes t  dobrym zarysem dziejöw 
towianizmu-, cliarakterystyka ruchu i jego twörcy jest bardzo trafna 
i zgadza sig najzupelniej z najnowszymi wynikami wiedzy (por. stu- 
dyum dr. Mazurkiewicza o Towianskim).

Rzecz p. t. „Adam Belcikowski, jako krytyk li te ra tu ry“ jest su- 
rowg, ale sluszng oceng licznych prac historyczno-literackicb b. pro- 
fesora Szkoly Glöwnej, zamknigtych w tomie „Ze studyöw nad lite- 
raturg polskg,“ (Warszawa, 1886). „.Jest on chylijcym sig ku pozyty- 
wizmowi—tak pisze Bern o J3elcikowskim — t. z. postgpowcem umiar- 
kowanym z przeszlego lat dziesigtka: wiara w Opatrznosd nie prze- 
szkadza mu uznawac do pewnego stopnia teoryi Darwina; na idealy 
romantyköw patrzy objektywnie i ceni nadewszystko trzezwym rozu- 
mem stwierdzong prawdg; daleki od klerykalizmu i stanczykowstwa, 
rzadko ulega wszechwladnemu w Krakowie prgdowi, a w swoicli po- 
glgdach na zaslugg obywatelskg tego lub owego pisarza stara sig wo- 
göle byd sprawiedliwym i niezaleznym“ (str. 259). Oto wzör wyslo- 
wienia Bema, a zarazem zwierciadlo jego poglgdöw i dijzen.

Pozostale studya dotyczg, rzeczy mniej wigcej wspölczesnych: 
„Adam A snyk“ jest wspomnieniem poSmiertnem tresciwem, ubogiem 
w szczegöly, ale charakteryzujgcem pieSniarza „Snugroböw“. W  szki- 
cu p. t. „Adam P lug“ autor poddaje rozbiorowi utwory powiesciowe 
zasluzonego pisarza, jak  „Marciu f'utoruik“, „Ducli i krew“, a zwlasz
cza „Oticyalista“ podkreälajjjc w nicli dgzenia szlachetne i postgpowe. 
Wreszcie zamyka tom rzecz o „Elizie Orzeszkowej“, oparta na naj- 
wczeäuiejszych tylko jej powieäciach, jak: „Pamigtnik W aclawy“, 
„Pan Graba“, .Cnotliwi“, „Ostatnia mitoS6“, „Na dnie sumienia“, 
„W  klatce“.

J a k  wigc widzimy, treSc niniejszego tomu jes t  bardzo obszerna 
i urozmaicona. Wiele tu rzeczy ciekawych, choc nie dzisiaj pisanych, 
wiele poglgdöw, rzuconych smialo, wiele postrzezen trafnych i zdro- 
wych mysli. I po raz pierwszy staje przed nami sympatyczna postac 
s. p. Bema w pelnem swietle swoich wlasnych utworöw.

Czlowiek to z pokolenia bojowniköw pozytywizmu i t. zw. postg- 
pu z przed HO lat, bojownik jeden z najszlachetniejszych, choc rzadko 
zabieral glos w sprawach spotecznych. Z tego tez punktn widzenia 
zapatruje sig on na utwory literatury, podnoszgc w nich eutuzyastycz- 
nie znainiona postgim, namigtnie natomiast zwalczajijc wszelkie obja- 
wy wstecznictwa, obludy moralnej, sobkowstwa, nietolerancyi, ciem- 
noty. A ze cechuje go temperament zywy i wrazliwy, nie umie wiec 
ukryö swego oburzenia i utrzyuiac sig w granicach objektywizmu hi- 
storycznego. Kiedy karci np. Skargg za nietolerancyg, zapomina



■o tem, ze wielki autor „Kazan Sejmowych“ nie mögt byc innym, ze 
wreszcie w Polsce w. X V I [, a nawet XVI, nie byto miejsca ua tole- 
rancy§ itp. Stad studya Bema nabierajij, publicystycznego charakte- 
r u i zacigcia.

Ale ta ideowa strona prac S. p. Bema, nie doprowadza go nigdy 
do mijauia si§ z prawdy. Temperament post^powca jest tu trzyma- 
Jiy na wodzy przez gorsjce umitowanie prawdy, a przedewszystkiem 
l'rzez subtelne poczucie artystyczne. Bern widzi piekno wsz§dzie, 
gdzie ono jest, nie zamyka nan oczu, chocby znalazt je u pisarzy 
przeciwnego obozu, jak np. w utworach religijnych i dumkach Zale- 
skiego.

Bern godzien byt ze wszeoh miar tej pamigtki, ktör§ postawili mu 
''vielbiciele, wydajgc ten wybör „Studyöw i szkicöw literackich“. Dla 
uczniöw nieodzatowanego profesora b§dzie on stanowit mite wspo- 
mnienie, dla historyköw literatury cenny nabytek.

H enryk G alle.

■10ZBF ZAGRZKJEWSK1: ,, Jcduosc sil w przyrodzie“. Piotrköw, 1904; 8 -0, 
str. 125.

Nie jest to pierwsza praca p. Zagrzejewskiego, gdyz w r. 1900 
■wydat on w Warszawie obszerniejsze dzieto p. t. „Poglqd na uströj 
przyrody“ oraz dodatek do tegoz: „Suplement“.

Wszystkie prace tego autora s% owocem dtugich i rozlegtych 
studyöw, napisane jasno, samodzielnie i z zupetng. £wiadomoSci$ wy- 
tkni§tego celu. Wszgdzie pragnie autor obudzid ch§c i zapat do grun- 
townego i krytycznego badania dostrzeganych zjawisk i do szukania 
przyczyn, od ktörych one pochodzid mogij.. Zasadnicz^ ide§, ktör$ 
autor przeprowadza i dowodami popiera, przytocze tutaj jego wla- 
suemi stowami:

„Caty wszechswiat jest  na wskroS wypetniouy matery<j. elektry- 
czn$, jako niezb§dnym hpjznikiem wszystkich swiatöw planetarnych 
i gwiazdowych, a zarazem czynnikiem i motorem wszelkicli odnosnycb 
objawöw, dot^d albo niedajfjcych si§ wyttömaczyd przyczynowo, albo 
przypisywanych domyslnie mechanicanemu dziataniu substancyi nie 
istniejfjcej w naturze, nazuanej „eterem“ '>.

') „Poglad ua uströj przyrody“, str. 160.



Xa podstawie elektrycznosci tlömaczy autor zjawiska przyrody, 
a czyni to nie dorywczo i nie na domysl, ale naukowo, logicznie 
i przekouywajgco.

W niniejszym artykule podam w krötkoSci tresd ostatecznych 
wyniköw, do ktörych doszedl autor w swej pracy w tytule wymie- 
nionej-, sg one nastepujgce: Elektrycznosd jest materyg pozytywn.j, 
ona tez, jako materya, jest najdzielniejszym mot<>rem mechauiczuym 
Szczegölnym przymiotem elektrycznoSci jest  ji*j podzielnosc na dwi" 
polowy zasadnicze: dodatnig i odjenmg, a kazda z tych potöw ma n ’nv- 
niez swojg podzielnoSc, tak zwang p r o m i e n i s t g ,  lecz w gra- 
nicach niedosc jeszcze poznanych. Swiatlo wogöle jest  wilracyg 
fal elektrycznych. EletrycznoSd wypelniajgcg wszechswiat i zlo/ong 
z dwöch p döw, dodatniej i odjemuej, uazywa autor n o r  m o z <j, 
albo elektrycznoscig uormalng. Normoza wywiera swojg masg wszech- 
swiatowg, ciSuienienie na wszelkie eiala, przycigga i zbliza do siebie 
elektrycznosc statyczng ciat, rozszczepiajgc jg, na dodatnig i odjemng 
tak  na przewodnikach, jak  ua atomach i molekulach, ale z zadng. 
z nich uie zlewa si§ i zadnej do siebie nie przyjmuje, gdyz posiada 
juz w sobie te cz^sci skladowe w röwnych iloSciach. czyü w stanie 
zupelnego, normaluego nasycenia. Xormoza przestrzeni tiömaczy 
zagadki dotgd nierozwigzane, np. dlaczego woda paruje, dlaczego 
mar/.nie, Scina sii; w löd, jak tworzg sie chmury, deszcz, pioruny i t .  d? 
Oua tez odgrywa glöwng rol§ w euergii promieuiotwörczej i w tele- 
grafii bez drutu.

Powstawanie zwigzköw chemicznych, drogg suchg i mokrg, je<t 
skutkiem dzialania elektrycznosci, ktöra röwniez reguluje w zwig- 
zkach, stosunki proporcyonalne i wielokrotne.

Wibracya, dwuimiennej elektrycznosci na atomach, lub mole
kulach, jest przyczyng ruchu czgsteczkowego, zatem i wszelkich skut- 
köwfizycznych lub chemicznych tegoz ruchu. Przyczyng ciepla, wedlug 
autora, jestdrganie elektrycznosci na powierzchni cial stalych, cieklych 
i gazowych; w pustej przestrzeni, zatem wypelnionej czystg normozg, 
mianowicie pod dzwouem pneumatycznym, gdzie prawie wcale niema 
czgsteczek materyalnych, moggcych powodowac wibracyg, tempera- 
tu ra  | owinna byc ßtanowczo nizsza, anizeli temperatura powietrza, 
otac/.ajgcego aparat pneumatyczny. .Jakoz na tej podstawie, autor 
wykonal i blizej opisal d o s w i a d c z e n i e ,  s t w i e r d z a j g c e  
w n i o . s e k  j e g o ,  z e  b e z p o S r e d n i g  p r z y c z y n g  c i e 
p l a  j e s t  d r g a n i e  d w u i m i e n u e j  e l e k t r y c z u o S c i

') Str. !>r> i nast.



W  dalszym ciijgu swojej pracy, möwi autor o przycigganiu i od- 
Pychaniu, ttömaczy ich przyczyn§, z b i j a b l § d n o 6 6  m n i e m a -  
n i a  o p r z y c i $ g a n i u  m a s ,  tlömaczy prawo Newtona na pod- 
stawie elektrycznosci, ktöra rzi|dz$c wszechswiatem materyalnym 
stanowi zasad§ jeduoSci sit w przyrodzie.

• Skoro elektryczuosc normalna (normoza) jest  wsz§dzie w iloSci 
niewyczerpanej, przeto ssj widoki zdobywania jej z atmosfery w uie- 
ograniczonej obfitoSci.

W krötkim artykuliku, irudno pomiescic mnöstwo waznych my
sli i dowodöw, za pomoc$ ktörych, przedmiotowo i przyczynowo autor 
rozwija zasade przyrodoznawstwa. Pomysl autora jest  juz z tego 
wzgl§du nader waznym czynnikiem naukowym, ze sprowadza 
wszystkie zjawiska przyrody do jednej, wspölnej sily. Taki nowy 
pomysl, moze nie odrazu trafi do przekonania czytelniköw, kie- 
rujijcych >i§ spötczesnemi zasadami wiedzy, ale po blizszem pozna- 
niu zasadniczej mysli autora i krytycznym rozbiorze dowodöw, oraz 
objasnien, doprowadzi do nieuprzedzonego i zdrowego sjjdu o samej 
zasadzie, ktöra jako oparta na materyalnej, wszechswiatowej podsta- 
wie, jest zdolna do tlömaczenia zjawisk przyrody.

Jezeli uwzgl§dnimy t§ okolicznosc, ze matematycznie biorsjc, 
nietylko Newtona prawo grawilacyi opiera si§ na odwrotnym sto- 
sunku z kwadratu odlegtoäci, ale przyciijganie i odpychauie magne- 
tyczne i elektryczue, nat^zenie swiatla, promieniowanie ciepla zalezy 
röwniez od pomienionego stosunku, znajdziemy w pomySle p. Zagrze
jewskiego wszystkie te prawa zogniskowane w elektrycznosci.

J a  ze swej strony winszujg autorowi takiego potnyslu, ktöry 
oby wydal jak  najptoduiejsze owoce dla nauki!

J .  K o w a l c z y k , 

Starszy Astronom Obs.



A wigc juz po sezonie.
Warszawa, ktöra w ciggu letnich miesigcy zawsze przymiei a, 

zaczyna obecnie na nowo uderzac peinig zycia. „Wgdrowne ptaki* 
powröcily do niej. Zdrojowiska krajowe i zagraniczne opustoszalv. 
Na goScincach europejskich ruch sig zmniejszyl. Jestesmy w domu.

W  takiej chwili wlaäciwg rzeczg jest zastanowiö sig nad tem, 
czy powtarzajgce sig od lat kilku nawolywania prasy do spgdzania 
wakacyj letnich w kraju odniosly skutek pozgdany?

Na pozör mogloby sig zdawad, ze skutek ten jest niewielki, na 
ogöl bowiem ruch wyjezdnych za granicg byl znaczny, a ze wszyst
kich miejsc kgpielowych uadehodzily wiadomosci, ze i tarn i tarn i jesz 
cze gdzieindziej sg Polacy. Byli. A przeciez, pomimo to, daje sie 
stwierdzid fakt pocieszajgcy — bylo ich mniej, niz lat poprzednich.

W  jakim stopniu? Na to odpowiada nam wyczerpujgco D r .) .  
Tchörzuicki, ktöry przedmiotowi' temu poSwigcil w „Lekarzu“ dwa 
ciekawe artykuly. Z zebranych przez niego pracowicie cyfr dowia- 
dujemy sig, ze w Busku, Ciechocinku, Czarnieckiej Görze, Grodzi- 
sku, Nalgczowie, Ojcowie, Otwocku, Solcu i Slawucie bylo w r. 189!' 
kuracyuszöw 13,643, w roku zas 1903 — 19941, to znaczy, ze liczba 
kuracyuszöw w zdrojowiskach krajowych wzrosla o 6298.

Ogülem w przytoczouych powyzej 9 miejscowosciach bylo wcig- 
gu 5 lat kuracyuszöw 83.346 osöb, czyli sreduio rocznie odwiedzalo 
te miejscowoSci 16.688 chorych.

Znamiennym jest przedewszystkiem wzrost frekwencyi zdrojöw 
Ciechocinskich. Lekarz tamtejszy, dr. Dgbicki, przypisuje to umie- 
jgtnemu zarzgdowi zdrojowiska, dostarczauiu wygodnych mieszkan 
dobrze urzgdzouych kgpieli itp. ulepszen.

Ciechocinek — pisze dr. Tchörznicki — nadto zawdzigcza swöj 
szybki ruzwöj rzeczywistej wartoSci leczniczej swych zrödel, oraz 
umiejgtuej agitacyi warszawskiego Towarzystwa hygieuicznego, ktö
re przekoualo publiczuoSc, ze Ciechociuek pod wzglgdem wartosci



leczniczej o wiele przewyzsza Homburg, Ischl i Kreutznach, a ja k -  
kolwiek nie doröwnywa im pod wzgledem komfortu oraz systema- 
tycznosci i porzadku — to juz nie jego wina, lecz s a m e j  p u b 1 i- 
c z n o ä c i, ktöra dot.pl nie umie byd jeszcze tak akuratng, jak  aku- 
ratnymi sjj, Niemcy. Skoro jednak zdrojowisko nieslychanie szybko 
roSnie, jest zupetna nadzieja, ze braki te wkrötce usuui^te b§dfj, 
zwlaszcza, ze swiadomoSc naszego spoleczenstwa o swych wadach 
i potrzebie ich wykorzenienia robi z kazdym rokiem wi^ksze po- 
stgpy.

0  innych „letniskach“ krajowych dowiadujemy si§ nast<jpuj%- 
iych szczegölöw:

Z C z a r n i e c k i e j  G - ö r y d r .  Karniewski pisze: Nieklan 
i Czarniecka Göra jest to miejscowoSd przepyszna, jedno z najpi§- 
kniejszych uzdrowisk w kraju, nie ma jednak, jak  dotychc.zas, szcz§- 
scia. Lekarze dokladaj$ staran, lecz, jak  widac, starania tarn nie 
wystarezij, — potrzeba kapitalu. Stacya lesna jest utrzymana zle, 
domki si§ walij, cos sie tarn projektuje, lecz dot^d nie wybila godzinüt 
poz^dan^go rozwoju. Bolesne to i tylko polska niezaradnogci^ po- 
dobuy stan rzeczy wyjaänic mozna. Gdy ktos, obcy, przyjdzie, rzuci 
kilkadziesiijt tysi§cy, urzijdzi wszystko, jak  nalezy i — smietank§ spi- 
jad bedzie, wtedy rozpocznie si§ l a r u m :  „msjdry polak po szko- 
dzie“, „trzeba b}io wczeSniej“, J a k  tego mozna bylo nie wi- 
dzied“ itp.

Z G r o d z i s k a  dr. Tokarski wykazuje cyfry za lat 8. Kiedy 
w r. 1895 leczylo si§ tarn zaledwie 87 osöb, to w roku 1902 juz okolo 
L!00. Öwiadczy to zatem o stopniowym, ale cig,glym rozwoju tego 
zakladu.

Z N a l ^ c z o w a  dr. Pulawski podat tylko Scisle dane co do 
« horych lecz^cych si§, a wiec zapisanych w ksi§gach lekarskicli. 
Liczba bawiijcych przejezdnych i towarzyszy jest zawsze o wiele 
wyzsza. Liczba lecz^cych zwykle waha si§ pomi^dzy 1700 i 2000. 
W  latach 1902 i 1903 frekweucya byla nieco mniejsza, na co wplyn§- 
ly zimna i niepogody.

Z O j c o w a dr. Niedzielski zaznacza röwniez, ze posiada s'ei- 
sle cyfry tylko co do osöb leczfjcych si§ w zakladzie ojcowskim i do- 
daje: nie mog§ oznaczyd szczegölowej liczby letniköw przebywajg,- 
cych w Ojcowie, poniewaz ani administracya doliny, ani policya nie 
prowadzi zadnego wykazu owych osöb. Liczba ta wynosi jednak 
w przecigciu okolo 1000 osöb roczuie.

Z O t w o c k a dr. Geisler zaznacza, ze moze dac tylko cyfry 
z sanatoryum, gdyz o chorych z oddzielnych will, wiadomosci uie 
posiada. A szkoda, Otweck bowiem przestal byc 1 e t n i s k i e m,



a jest ju/. dzis specyalaem u z d r o w i s k i e m  i regestracya obowig- 
zywac go winna.

Z S o l  c a  dr. Daniewski podaje cyfry z ostatnich lat 12-tu. 
W  roku 1890 bylo chorych 437, a w r. 1903 bylo ich 1480. Widocz- 
ne wi§c jest, ze zdrojovvisko cieszy si§ coraz wigkszem uznaniem.

Ze S l a w i n  k a  dr. Ant. Zapasiewicz pisze obszerny list, 
w ktörym uwydatnia zuakomite skutki lecznicze wody zelazistej Sla- 
wiuka. Prace d-röw Olechnowskiego i Orlowskiego wykazaly, ze 
wod§ t§ nalezy gazowac.

Dr. Z. möwi: „Z bölem serca patrz§ nawodg leczniczg, odplywa- 
jgcg tysigcami wiader ua sgsiednie Igki, wtedy, gdy dziesigtki tysi§- 
cy rubli naszych plynie do zagranicznych badöw“.

Szczery ton listu dowodzi, ze in.teligentnego czlowieka boli, 
oburza i gniewa nasza niezaradnosc i niedol^stwo wobec skarböw na- 
tury, tryskajgcych z ziemi tak blizko centröw c.ywilizacyjnycli, a tak 
bezmyslnie deptanych. RzeczywiScie, Slawinek powinien staö si§ 
jvkrötce miejscowoScig ucz§szczang, jak  na to zasluguje.

Z K r a s n o b r o d u  p. Niedzielski pisze: „Okolica wspaniala, 
przepyszne lasy sosnowe, obszerny lokal stoi pustkg, komunikacva 
fatalna. Na kolej Tomaszowskg, hr. Zamoyski posiada chroniczng 
koncesyg. Jezeli stacya kolejowa b^dzie, Krasuobröd musi za- 
kwitngc.

Z tego wszystkiego okazuje si§, ze w Krölestwie Polskiem licz- 
ba kuracyuszöw stale wzrasta, pomimo ze w latach 1902 i 1903 przez 
caly sezou panowaly de^zcze! To tez duzo ciekawego swiatla na t§ 
spraw§ rzucg cyfry z pogodnego roku biezgcego.

W  guberniach: Wilenskiej, Kowienskiej i Wolyftskiej istniejg 
c z t e r y zaktady lecznicze.

Co do S 1 a w u t y — wiadomo, ze miejscowosc ta rozwija si§ 
nadzwyczaj pomyslnie. Frekwencya ogölna wynosi do 1500 osöb, 
z czego przypada na leczgcych si§ 'J/3 tej c\ fry. ßozwöj Slawuty 
jest niewgtpliwy wobec tego faktu, ze uie tak daleko od Slawuty, 
mianowicie pod Brzesciem litewskim, pod Zytomierzem i w wielu in
nych miejscach powstaly zaklady kumysowe, ktöre odciggajg duzo 
leczgcych si§, a pomimo tego frekwencya w Slawucie nie zmniej- 
sza si§.

Z kraju zachodniego posiada dr. Tchörznicki cyfry za lat 5. 
Z cyfr tych wypada, ze we wszystkich czterech miejscowosciach lecz- 
niczych tpgo kraju, a mianowicie: w Birsztanacli, Druskienikach, 
Pohulance i Slawucie bylo w r. 18̂ *9 kuracyuszöw 7662, w r. zas 
1903 — 8598 czyli liczba kuracyuszöw wzrosla o 936. W czterech



tych miejscowosciach razem w ciggu lat 5 ciu bylo kuracyuszöw 
40628, czyli sreduio rocznie odwiedzalo te miejscowoSci chorych 7(!06.

Dr. Czerkawski z Birsztau zaznacza, ze w r. 1902 wydano wa
rnen 13.430.

Z Pohulanki sg tylko gole cyf'ry.
Niewgtpliwie w guberniach tych — pisze dr. Tchörzuicki — 

znalazlyby sie przeSliczue miejsca kuracyjne i uzdrowiska lesne, 
lecz, niestety, ku l tu rak ra ju  nie stoi na wysokoSci zadania.

Zobaczmy teraz, jak sig przedstavvia wzrost frekwencyi wöd 
g a l i c y j s k i c h .  ObfitoSc i röznorodnoSd zdrojowisk w Galicyi 
sprawia, ze kuracyusze z najröznorodniejszemi chorobami dgzg do tej 
„ziemi obiecanej“.

Z cyfr, zebranych przez dra Tchörznickiego wypada, ze we 
wszystkich 10 miejscowosciach Galicyi, a mianowicie w Bvstrej, 
w Drohobyczu, Iwoniczu, Jastrzgbiu, Krynicy, Lubiencu, Rabce, 
Szczawnicy, Truskawcu i Zakopanem bylo w r. 1899, kuracyuszöw 
27915, w roku zas 1903 — 32105 tj. liczba kuracyuszöw wzrosla
o 4160 Razem w 10 miejscowosciach bylo w ciggu 5-ciu lat kura
cyuszöw 150.628, czyli sreduio odwiedzalo rocznie te miejscowosci 
30126 chorych.

Najwigkszy skok naprzöd uczynilo Zakopaue, gdy bowiem w ro
ku 1899 odwiedzilo je  5018 osöb, to w r. 1902 bylo juz 9000 osöb.

Nie wgtpimy ani na chwilg — möwi dr. Tchörzuicki — ze fre- 
kwencya Zakopanesro wkrötce przewyzszy oczekiwauia. W r. 1902 
powstalo tarn wspaniale sanatoryum dla chorych piersiowych, pozo- 
stajgce pod kierowuictwem drstwa Dluskich, a kto je  widzial, ten 
z latwoScig oceni, ze jest  to dzielna placöwka, kierujgca swoich do 
siebie, ma ono bowiem wielkg przed sobg przyszlosc.

Tak sig przedstawia sprawa odwiedzania zdrojowisk krajowych 
w oswietleuiu cyfr, ktöre aczkolwiek uie sg zupelne, to jednak po- 
zwalajg juz sgdzic bez zastrzezen o tem, ze istotuie wchodzimy na 
dobrg drogg. I  pöjdziemy po niej z pewuoädg, jezeli tylko wlasci- 
<-iele i zarzgdy tych zdrojowisk potrafig we wlasnym i calego spole- 
czenstwa iiiteresie nalezycie dbad o to, aby gosoiom „krajowym“ za- 
pewnid na miejscu te. urzgdzeuia i wygody kulturalne, ktöre najbar- 
dziej wabig ich zagranicg. Pod tym wzglgdem dr. Dgbicki z Cie- 
chocinka ma zupelng racyg. Komfort i wygoda sg najlepszemi sprzy- 
uiierzencami zdrojowiska w jego rozwoju. Dobre mieszkania, do- 
bra restauracya. urzgdzone wykwintnie kgpiele, powoli przekonajg 
wszystkich, najoporniejszych nawet, ze lato mozna spgdzid w kraju 
z röwnym, a moze nawet i wigkszym pozytkiem dla zdrowia, ale —



trzeba dac to wszystko publieznoäci, ktöra decydujijc si§ na kuracytj 
i placsjc za ni% drogo, ma prawo z$dac, aby wymagania jej byly za- 
spokojone.

u.

* *

Duzo möwiono i möwiij, u nas o wyzszych kursach wakacyjnych 
w Zakopanem. Jedni cliwalij je bardzo, inni zarzucajij im partyjnoSc,. 
obie strony godz.} si$ wszakze na to, ze idea tych kuraöw jest pitjkna, 
i ze nalezy dbac o ich utrzymanie nadal.

Powstaly onts z inicyatywy mlodych sil naukowych polskich, 
ktöre wogöle w Galicyi uc«yuily juz wiele dla waznej sprawy popu- 
laryzowania nauki. W yplywa ona tarn powoli z muröw uniwersytec- 
kich. wydostaje si§ z ciasnych sal wykladowych, do ktörych ma pra
wo wstepu tylko student immatrykulowany, przesijcza si§ do szero- 
kich warstw spoleczenstwa i rozbija nawet swoje namioty u podnöza 
Tatr, aby tarn skupiac przy swoich „oltarzach polowych“, z^dnych 
wiedzy profanöw.

Popularyzatorom nie wystarczyly „powszechne wyklady uui- 
wersyteckie“, odbywajijce si§ we Lwowie i w Krakowie, nie wystar- 
czyl im röwniez uuiwersytet ludowy im. Adama Mickiewicza, rozga- 
Itjziony juz dzis po wszystkich miastach prowincyonalnych Galicyi — 
zapragn^li oni zdobyc jeszcze jedn$ placöwk§ i zdobyli j$. Zjechali 
na lato do Zakopanego, odbyli szereg wykladöw i konwersatoryöw, 
poruszyli umysly i, bijdz co b$dz, zjednali sobie powszechnq, sym- 
patyg.

Naturalnie — zamiarem ich bylo jedynie dac podniet§ swoim 
slUchaczom do studyöw naukowych specyalnych, umozliwic im 
zoryentowauie si§ w dorobku tych galezi wiedzy, ktöre obj^te byly 
programem, zachgcic do rozejrzenia si§ w swiecie mysli i zazuajomic 
z najuowszemi jej zdubyczami.

W tych grauicach — wlasciwie möwifjc — niema miejsca ua 
t e u d e n c y § .  A  przeciez, jak  zapewniajq. sluchacze wykladöw 
i jak  pisz<} korespondenci niektörych dzienniköw, w wykladach tych 
„ringle dzwi^czala nuta walki partyjnej.“

Szkoda! W  ten sposöb bowiem rzecz, w zalozeniu swojem pozy- 
teczna i potrzebua, bardzo latwo moze si§ wypaczyc i zniech§cic ku 
sobie nawet tych, ktörzy powitali jg, z nieklamanjj radosciij.



Nalezy na to zwröcic baczng uwag§ i zarzgd kursöw powinien 
dolozyc wszelkich staran, aby, korzystajgc z przychylnego nastroju 
opinii publicznej, dad wyktadom moznosd spokojnego spelnienia tej 
roli, do jakiej sg one powolane.

A rola ta jest  bardzo powazna.
Jestesmy spoleczeiistwem, ktöre stoi daleko pozainnemi. Nauka 

walczy u nas z niezwyklemi trudnosciami, a przedewszystkiem z obo- 
j^tnoscig ogölu. Nawet wsröd t. zw. inteligencyi naszej, wsröd ludzi, 
wyksztaiconych zawodowo, jak  prawuicy, lekarze, in/ynierowie, zale- 
dwie pewien nieznaczny odsetek jest takich, ktörzy rozumiejg potrze- 
b§ ciaglego uzupeiniania swycli wiadomosci, i idyc za glosem tej po- 
trzeby, sledz<} post^p naukowy w swoicli dziedzinach. Gala ogrumua 
wi§kszosc spoleczenstwa poprzestaje w tym wzglgdzie na informa- 
cy;ich, udzielanych jej przez Kuryerki i Tygodniki spoJeczno-nauko- 
we. Risum teneatis!

Smutny to fakt, ale dowiedziony i znany powszechnie, a stwier- 
dza go wymownie kazda nowa ksigzka naukowa, wydana po polsku, 
Kto jg kupuje? Kto j$  czyta? Kilku specyalistöw i uikt wi§cej. Bu- 
twieje ona w pyle i kurzu na pölkach ksi§garskich i po uplywie kilku 
lat idzie na makulatur§, lub dostaje si§ do antykwarni za dziesigtg 
cztjsd swojej wartosci.

W tej atmosferze zupetnej oboj^tuosci na rzeczy nauki, watmo- 
sferze zupeluego obcliodzenia si§ bez niej w zyciu, w rozwigzywaaiu 
jego zagadnien i w ocenie jego zjawisk — wyrasta mlode pokolenie. 
I pöjdzie ono tg saniij. drogg, jezeli nie obudzimy w niem wyzszych 
i szlachetniejszych dgzen, jezeli nie przyzu yczaimy go do tego, ze 
nauka nietylko jest po to, aby chleb dawac prawnikom, lekarzom 
i inzyiiierom, ale i po to, aby prowadzic spoleczenstwo drogg ciggiego 
rozwoju, polepszac jego moralue i materyalne stosunki, ulatwiac im 
zwyci^zanie napotykanycli przeszköd i zblizad je do prawdy. Z tego 
wzgl^du kazda instytucya naukowa, a zwlaszcza taka, jak „kursy 
wakacyjne“, ma dla nas niepospolite znaczenie i prawdziwa bylaby 
szkoda, gdyby tej dobrej, pozytecznej pracy musiano zaniechad, lub 
skrzywid jg ze wzgl^du 11a niesnaski partyjne i wycieczki tenden- 
cyjne. Zresztg — brzmi to nawet dziwnie wobec tego, ze nauka pra- 
wdziwa zna tylko jedng tendency§ — prawd§. Miejmy wi§c nadziej§, 
ze organizatorowie kursöw nadal, tylko tej prawdzie b^dg sluzyli 
i w ten sposöb speliiig to, do czego sg powolani: obudzg zapal do 
nauki, w szerokich kolach spoleczenstwa.



K R O M K A  M IK S IE C Z X A .I
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* *

Od kilku lat ciijgle sjyszymy o kasach posagowych. Taki juz 
wiatr puwial. Rzucono sig w tym kierunku skwapliwie i w krötkim 
przeciggu Kasy zaczgly powstawac, jak  grzyby po deszczu. Co raz 
to jakis dzieuuik donosil, ze tarn, lub gdzieiudziej, w Warszawie, czy 
na prowincyi, zawigzuje sig nowa Kasa. Kandydatöw nie brakowatu, 
wrözono wigc sobie byt trwaly i dtugi. Powoli jednak zaczgly wy- 
chodzic na jaw rozmaite braki w orgauizacyi tych dziwnie szybko 
krzewiacych sig instytucyj, a glosy niezadowolenia zaczgly sig zwra- 
cac przeciw nim.

— Jakto? — möwil sobie uiejeden. — Ozenilem sig. Jestem 
czloukiem Kasy posagowej, a posagu mi nie wyplacajg, co to znaczy?

A znaczyloto tylko tyle, ze kasy wobec nadmiernej ilosci mal- 
zenstw. zawieranych wsröd ich czlonköw, nie mogly podolad cigza- 
rom, musialy wyplaty odraczac, ustanowic ich kolej, co znöw wywo- 
lywalo wsröd czlonköw zuiechgcenie, narzekania na nieporzgdek 
i glosne sarkanie.

Zarzgdy Kas, widzgc, ze zaczyna dziad sig zle, postanowily 
wspölnie zastanowic sig nad tg sprawg i szukac srodköw do zazegna- 
nia tej przykrej sytuacyi, ktöra wytworzyla sig w ciggu kilkuletniej 
ich dzialalnosci. W tym celu zwolany zostal Zjazd przedstawicieli 
Kas posagowych. Zjazd ten odbyl sig w Warszawie w d. 1 wrzesnia 
r. b. Wziglo w nim udzial szescdziesigciu przedstawicieli 24 Kas po
sagowych. Cyfry te dowodzg, ze sprawa budzi zaintereso» anie.

W obradach, ktöre toczyly sig pod przewodnictwem organiza- 
tora Zjazdu, p. Torzewskiego, wysungla sig na czolo kwestya zmiany 
dotychczasowych ustaw i przyjgcia jeduej u s t  a w y n o r m a l n e j  
dla wszystkich Kas, rozszerzajgcej znaczeuie dotychczasowy zakres 
ich dzialania.

Migdzy iunemi, za cel Kas posagowych wskazano, opröcz wyda- 
wauia zapomög poslubnych, takze udzielauie czlonkom pozyczek ter- 
minowych na dogodnych warunkach. Do grona czlonköw majg byc 
przyjmowane osoby bez ograniczeuia wieku, a wigc nawet i dzieci, 
ktörych obowigzki wzglgdem Kasy speluiajg rodzice, lub opiekuno- 
wie. Kazdy z czlonköw odpowiadaza zobowigzania Kasy do wysoko- 
sci dwukrotnego wpisowego, ktöre podniesiono do 123 rubli.



Liczba czlouköw, wedlug projektowanej ustawy nornialnej, ma 
byd u i e o g r a n i c z o n a ,  za norm§ przyj§to wszakze 251, przy 
ktörej to ilosci mogjj, byc wydawane po cztery zapomogi posagowe 
miesigcznie. Przy wi§kszej liczbie cztonköw, ilosd wyplaconych mie- 
siecznie posagöw ma wzrastac w stosunku jednego posaguna kazdych 
50 czlonköw. Kasy posiadac bedij dwa kapitaty: obrotowy, oraz z a- 
p a s o w y , ktörego dotyciiczas nie bylo, a ktöry tworzyc sie b§dzie 
z wpisowego, z kar, z proceutöw od kapitalöw, z ofiar dobrowol- 
nych i t. d.

Wpisowe wplacane b§dzie w ratacli miesi§c<nych po 10 rb. -f- 
'S rb. j-dnorazowo przy pierwszej racie. Po wplaceniu ostatniej raty 
czlouek otrzyma polis§, ktöra nada mu prawo do otrzymania zapomo
gi posagowej w sumie, zalezuej od wysokoSci skladek wplacouych — 
od 250 rb. do 1,500 rb. Po oplacie 75 skladek, czlonek uwolniony jest 
od dalszego ich placenia.

Takie zrniany projektuje nowaustawa ku dobru Kas i utrwaleniu 
ich by tu.

Wi§kszoSc jednakze przedstawicieli, obecnych na Zjezdzie, 
oSwiadczyla si§ przeciw rozszerzaniti w ten sposöb ustawy Kas. Sil- 
nie powstawano zwlaszcza przeciw p o z y c z k o m .  W dyskusyi 
wyszly tez na jaw rozmaite szczegöly, malujijce dosadnie to ci^zkie 
polozenin, w jakiem znalazly sie Kasy, nie mogac pokryc swych zobo- 
wiijzaii wzgl^dem czlonköw skntkiem tego, ze wyplata zapomög opar- 
ta zostala na obliczeniach, zgola falszywych. W przedstawionym pro- 
jekcie nie widziano lekarstwa na dorazne cierpienia, trapifj.ee Kasy, 
nie pröbowano wi§c nawet zastanowic si§nad niem, wolano natomiast
0 jakiä srodek, ulatwiaj$cy wydobyeie si§ z trudnej sytuacyi obecnej, 
np. ograniczenie przymusowe liczby malzenstw zawieranych przez 
czlonköw (!), obnizenie o 40# wskazanej przez ustawg wysoko&i 
zapomög posagowych i t. p.

To wszystko nie doprowadzilo wszakze do zadnych pozyty- 
wnych wyniköw. Zjazd okazal si§ w skutkach swoich zupelnie jalo- 
wym, a chociaz wybrano na nim komisyg, ktöra ma rzecz caljj raz 
jeszcze zbadac i odpowieduie wnioski do kouiecznych reforrn opraco- 
wad, to wszakze jes t  rzeczy w$tpliw$, czy komisya ta potrafi kwestye 
t§ rozwi<jza6 i zapewnic Kasom dalszy rozwöj. Natomiast zjawia sie 
pytanie, czy K a s y  p o s a g o w e  wogöle maj$ ekonomiczna racytj 
istnienia i czy wypadkiem nie zachodzi tu to samo, co z K  a s a m i 
p o g r z e b o w e m i ,  ktöre röwniez nie wytrzymuj^ rachunku i nie 
roknjij dlugiego istnienia. K to  wie, czy nie lepiej zast.apic je nbezpie- 
czeniami, lub prosti] oszcz§dnogciij. .Test to droga daleko pewniejsza
1 nie narazaj$ca nikogo na zawody i rozczar iwauia. Naturalnie je-



dnak trzeba 11 m i e c o s z c z g d z a d ,  a to podobno nie lezy w na- 
szym cbarakterze narodowym. Pröbujmy jednak uczyd sig powoli tej 
kardynaluej ze stanowiska ekonomicznego cuoty, zamiast ludzidsig 
obietuicaini Kas posagowych.

*

*  *

W  sprawie „cechöw“, ktöremi w ostatnich czasach zaiutereso- 
waJa sig opinia publiczna, zadajgc sobie pytanie, czy sg one potrze- 
bne dla rozwoju rzemiosla, czy tez przezyly sig juz calkowicie, otrzy- 
malismy nastgpujgce wyjaSnienie od przedstawicieli zgromadzen rze- 
miesluiczych:

„ Wszystkie pisma codzienue — czytamy tarn — zamiescily 
wziniankg o tem, ze grono rzemieslniköw i osöb postronnych wnioslo 
do ministeryum podanie z proSbg o s k a s o w a n i e  zgromadzen 
rzemieSluiczych, jako instytucyj, nie odpowiadajgcych swemu prze- 
znaczeniu, a bgdgcych rozsadnikami demoralizacyi i zrödlem synekur 
dla niektörych czlonköw.

Jakkolwiek zarzuty te n ie  zostaly poparte zadnemi zgola dowo- 
dami, jednakze nie przestaly byc oskarzeniem szerokiej warstwy spo- 
teczenstwa, zlozonej z rzemieSlniköw.

Oskarzenia tego nie mozna pozostawic bez odpowiedzi z tego 
wzglgdu, ze moze ono powstrzymad inteligentniejsze jednostki od za- 
pisywania sig do szeregu rzemieslniköw, co znowu wplyngloby uje- 
mnie na rozwöj rzemiosl w naszym kraju.

Ze cechy niezbgdne sg dla ogölu, tego dowodzi sam fakt ich pu- 
wstania i wielowiekowego istnienia, jako instytucyi, gwarantujgcej 
ogölowi nabywcöw, ze towar, kupiony u czlonka zgromadzenia rze- 
mieSlniezego, wykouany jest. sumiennie. .Jak chory udaje sie do leka- 
rza z wiarg, ze otrzyma radg odpowiednig od czlowieka, ktörego zna- 
jomosc medycynv potwierdza wydany mu patent, tak tez i do majstra 
cechowego przychodzi nabywca po towar, na ktörym moze sig nie 
/.nac wcale, a ktörego dobrod gwarantuje mu otrzymany przez rze- 
mieSlnika patent cechowy.

Ze cechy nie rozsiewaty demoralizacyi — dowodem sg liczne 
r/.esze rzemieslniköw wykwalifikowanych, goutiie pelnigcych obo- 
wigzki obywatelskie w ciggu calego szeregu wieköw.



Wreszcie, cecliy sg pozyteczne dla swoicli czlonköw, niosgc im 
pomoc w najcigzszych chwilach zycia. Nieehaj dowioda tego ponizej 
zamieszczone cyfry, z uwagg, ze instytucye te byly do niedawna nie- 
»ial jedynemi stowarzyszeniami, ktöre za pobierang kopiejkowg Opia
te od czlonköw, zapewnialy im pomoc materyalng, stosunkowo w zna- 
cznej sumie.

Zobaczmy, jak te cyfry wyglgdajg:
Zgromadzenie s l u s a r z y  warszawskich wyplacilo w r. 190-1 

^'zlonkom swoim, lub pozostalym po nicli rodzinom, wsparc jednora- 
zowycli w ogölnej sumie rb. 242 kp. 10, zasilköw stalych rb. 1,205 
zwrotu kosztöw kuracyi rb. 2H7 kp. 40. wydalo na pogrzeby rb. 24S 
i na nabozenstwa rb. 134 kp. 50, czyli ogölem rb. 2,127.

Zgromadzenie s z e w c ö w  w tym ze roku 1903 wydalo: na kit- 
racy§ i na pogrzeby rb. 2,235 kp. 30, ua przytulek dla rzemieslniköw 
rb. 161 kp. 25, na wsparcia rb. 1,772, na koäciöl ofiarowano rb. 171 
kp. SO. czyli razem rb. 4,340 kp. 35.

Zgromadzenie r z e z n i k ö w  wydalo w r. 1903 z kasym aj-  
*tröw: na nabozenstwa za zmarlych rb. 83 kp. 50, na utrzymanie 
szkoty rb. 388 kp. 85, na wsparcia stale i jednorazowe rb. 1,042, na 
kuracye i pogrzeby rb. 381 kop. 88, na zapomogi wgdrownym czela- 
dnikom rb. 28, na przytulek rb. 20, czyli razem rb. 1,900 kp. 56, 
a nadto z kasy czeladniköw na takiez cele ogölem rb. 336 kp. 07. 
Nadto wyplaca rocznie z gönj rb. 300 na rzecz budowy koSciolaZba- 
wiciela.

Zgromadzenie m a l a r z y  p o k o j o w y c h  w r. b. wydalo do- 
tychczas rb. 95 na zapomogi, a nadto corocznie wydaje rb. 726 na 
utrzymanie szkoty rysunkowej.

Zgromadzenie r g k a w i c z n i k ö w  w ciggu ostatnich lat 
trzech wydalo na wsparcia, koszta leczenia i pogrzeby ogölem rb. 
720, nie liczgc skladek doraznych, zbieranych i wr§czanych potrze- 
bujgcym w kazdym poszczegölnym wypadku.

Zgromadzenie k r  a w c ö w od 1 stycznia r. 1901 do 1 Iipca wy
placilo z kasy majströw na wsparcia, leczenia i pogrzeby rb. 6,618 
kp. 80, a z kasy towarzyszöw rb. 560 kp. 80.

Zgromadzenie c i e s 1 i utrzymuje z wlasnych funduszöw kursa 
rysuiiköw i modelowaiiia dla swych uczniöw, z otiar dobrowolnych 
stale wspiera wdowy i dzieci po zmarlych czlonkach, dajgc nadto po 
rb. 50 na koszty pogrzebowe.

Zgromadzenie d r u k a r z y  wr .  1903 wyplacilo na koszty ku - 
racyjue towarzyszöw rb. 3,301, na pogrzeby rb. 630, na wsparcia rb.
1,344, na nabozenstwo zalobne rb. 12, na ksztalcenie sierot po towa- 
rzyszach rb. 513 kop. 50, czyli ogölem rb. 6,105 kp. 50.



Zgromadzenie 111 u l a r z y  wydalo w r. 1902 na zapomogi dla 
czlonköw swoich rb 1,900, a w r. 1903 — rb. 900. Pröcz tego przy 
zgromadzeniu istnieje stowarzyszenie p. n.: „'Wzajenma asekuracya 
majströsv cecliu mularskiego", zaprojektowauo tez zalozenie Kasy 
pogrzebowej i rozpoczeto wydawaf „Podnjcznik doobliczai ia roböt*. 
Wydawnictwo to b^dzie kosztowalo okulo rb, 300. Kosztem zaS 
rb. 5,000 wydauo dzielo wdwöch tomach p. t.: „Nauka mularstwa“.

W koncu, odpierajijc zarzut, jakoby urzijd starszego zgromadze- 
niu mial byc s y n e k u r ^ ,  odezwa zaznacza, ze starsi pobieraji} 
pensyg od 50 do 200 rb. rocznie, zaleznie od zamozuosci cecliu, 
a w wielu cechach peinig obowiqzki huuorowo. „Zdaje si§, ze pensya 
ta  nie moze da6 powodu do nazwauia tej posady synekur<j, jezeli 
zwazymy na wydatki starszego, zwijjzane z jego obowiqzkami sluzbo- 
wemi i czas stracony na obrady“.

Obszerny w tej sprawie memoryal, oparty na szeregu cyfr z lat 
ubieglych. opracowany b^dzie wkrötce i podauy do druku.

Tak brouiij si§ starsi zgromadzeuia cecliöw warszawskich.
To, ze zabrali oni w tej sprawie glos, ze starali si§ odeprzec za- 

rzuty, skierowane przeciwko cechom, jes t  niewijtpliwie objawem bar
dzo pomyslnym i swiadczy, ze apatya i bezrzynnosc nie zapanowaty 
jeszcze uiepodzielnie w zgromadzeniach rzemieslniczych. Z ciekawo- 
sciij tez czekac bgdziemy na zapowiedziana obron§ motywowan$, ktö
ra nas o istotnem zyciu, panujijcem av cechach, pouczy lepiej moze, 
niz przytoczone powyzej cyfry.

Cokolwiekbjjdz jednak nie da si§ zaprzeczyc, ze w organizacyi 
cechöw naszych rzemiosl nie wszystko jest takie, jakiem byc powinno, 
ze panuje tarn atmosfera troch§ przytgchla, ze brak tarn inicyatywy, 
czynu i ducha uowoczesnego.

Cechy w pewnym stopuiu sjj, a mogij, byl nawet, niezaleznie od 
zmieuionych warunköw produkcyi i od jej formy kapitalistycznej — 
bardzo jeszcze pozyteczne, nalezy tylko tclin<jd w nie nowjj form§ 
i nowego ducha, wyzwolic si§ „z przezytych ksztaltöw“ i naprzöd 
„isc z zywymi“. Nie w^tpimy, ze przyczyni si§ do tego obecna „mala 
burza“, wywolana wzmiankami dzienniköw, a jak si§ okazuje, budz$- 
ca pp. majströw z dlngiego, spokojnego snu. Ovvszem, uiech si<j bro- 
niij, jak najenergiczuiej i niech dowiodcj, ze cechy nie utracily dawnej 
zywotnoSci.



*  *

Od 1-go pazdziernika r. b. wychodzid zaczgl w Warszawie pod 
kierunkiem pedagogicznym p. Edmunda Bogdanowicza (Bozydara) 
nowy tygodnik dla rodzin: . D o b r a  m a t k a “, wraz z dodatkiem dla 
dzieci, stanowiijcym osobnij, caloSd p. t. „ Mö j  p r z y j a c i e l “.

Zadaniem tego czasopisma bgdzie wypelnid dotkliwg luk§ w na- 
szej literaturze pedagogicznej, to znaczy pozyskac dla waznej idei 
racyonalnego chowania dzieci t§ sfer§ czytelniköw, ktöra stoi dzis 
po za obr§bem wplywöw P r z e g  1 $ dn  p e d a g o g i c z n e g o .  To 
ostatnie pismo, aczkolwiek prowadzone bardzo dobrze i stojgce zu- 
pelnie 11a wysokoSci swoich zadan, a moze wlaänie dla tego — jest 
nieprzyst§p»e dla köl szerszych, jest  nawet zupelnie wsröd nich nie- 
znane. Grono jego czytelniköw stanowig przewaznie pedagogowie- 
wychowawcy, nauczyciele domowi i nauczycielki, z posröd rodzicöw 
zas tylko bardzo nieliczui szukajg w P r z e g l g d z i e  wskazöwek 
co do tego, jak  dzieci prowadzic. Wszyscy inni nie iuteresujg sitj 
wcale tem Swiatiem, ktöre nauka rzuca coraz obficiej nadusz§ dziecka 
i dzi§ki ktöremu mozna lepiej si§ oryentowad w tem, jak  i z jakiem 
dzieckiem nalezy post§powac, jak  dbad o jego rozwöj tizyczuy, i jak  
jego umysl: wzbogacad i rozwijac bez szkody dla wgtlych sit orgaui- 
zmu. NieSwiadomoSd w tym wzgl§dzie wyrzgdza liczne i niepoweto- 
wane szkody spoleczenstwu, to tez ksztaicic „dobre. m atki“ stauowi 
jedng z najpierwszych trosk chwili obecnej.

Pojmuje to redaktor nowego tygodnika i tak möwi:
„Dobrych uiatek nam niebrak, a iuii§ matki otoczone jes t  glebo- 

kg czciij w naszem spoleczenstwie. Jednakze matek d o b r y c h ,  
a jednoczeSnie rozwazuych i uswiadomionych — jest bardzo uiewiele. 
Spoieczenstwo zas coraz cz§sciej, zwlaszcza w ostatnich czasach, od- 
zywa si§ pod adresem matek: „Matki, chowajcie pokolenia zdrowe 
fizycznie i moralnie: jednostki energiczne, sprawne do pracy, jedno- 
stki s a m o d z i e l n e .  Spetnienie tego obowigzku chcemy wlasnie 
ulatwic naszym matkom, chcemy dad im w r^k§ materyal, ktöryby je 
uSwiadomil i prace ich w zakresie rodziny na prawidlowe wprowa- 
dzit tory. Nie unikajgc bezwzgl§dnie „szarej teory i“ bez ktörej obyd 
si$ niepodobna, dostarczac b§dziemy matkom wskazöwek praktycz- 
uych z dziedziny pedagogiki, hygieny domu i gospodarstwa i ekouo- 
mii domowej. Kazda wi§c matka znajd/.ie u nas wskazöwki i rady:
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ja k  wychowywac dzieci, jak  dbad o ich zdrowie i piel^gnowad je, jak  
je ubraö, nakarmid, zajgd i z a b a w i c. J  ako u z u p e t n i e n i e  
wydawad bgdziemy pismo dla dzieci p. t. „M 6 j p r z y j a c i e l “.

Z tej zapovviedzi widac, ze pismo stad b^dzie na gruncie p r a- 
k t y c z n y m  i zajmie si§ nietyle teoryg wychowania, ile wcieleniem 
zasad nowozytnej pedagogiki w zycie, popularyzowauiem jej wSröd 
matek, jednaniem ich serc i umyslöw dla sprawy rozuninego i pieczo- 
towitego, majgcego na wzgl§dzie przyszle dobro spoteczne, chowania 
dzieci.

A  pole to do dzialauia szerokie, pole, zaroste chwastami, w po
staci najröznorodniejszych przesgdöw i falszywych zapatrywan, ktö- 
re si§ bardzo gleboko zakorzenily i ktöre stopniowg, ale cigglg i usil- 
ng pracg wykorzeuic trzeba.

Faktem stwierdzonym jest, ze rodzice dzisiejsi kochajg bardzo 
dzieci, ale kochajg je przeczulong, cliorobliwg, nawskros egoistyczug 
miloscia, ktörej nawet niektörzy nie wahajg si§ nadad obrazliwej na- 
zwy, wynaleziouej przez Niemcöw... Affenliebe. Ztgd w wychowaniu 
dzieci kazda matka popelnia niezliczoue bl§dy, w nast§pstwie przy- 
prawiajgce nieraz i samych rodzicöw i ich dzieci o ci§zkie strapienia 
i ktopoty. Siabosc fizyczna, brak samodzieluoSci, niedolgstwo zycio- 
we, nieumiejgtnoäc obracauia si§ mi§dzy ludzmi, choroby woli w ty- 
sigcznych jej odmianach — to wszystko sg uajcz§Sciej skutki wy
chowania.

Dzieci sg u nas pieszczone, nie odmawia im si§ niczego, dba si$ 
do przesady o ich ladny wyglgd, ubiera si$ je kosztownie i eleganckot 
uczy si§ przy pomocy drogo oplacanych uauczycieli, mgczy si§ je  rnu- 
zykg, obceuii ji^zykami, ale — nie chowaich si§ prawie nigdy, azw ia-  
szcza uie chowa ich si§ na przysztych o by  w a t  e 1 i. Rodzice zapo- 
rninajg, ze tylko do czasu dzieci sg ich wlasnoscig, ze przychodzi czas, 
kiedy dorastajg oue i kiedy spoleczenstwo zapytuje ich: co przynosi- 
cie z sobg? i odrazu obarcza je obowigzkami, ktörych dzwiganie jest 
udzialem kazdego.

To wszystko trzeba mied na widoku wczesnie i kazda d o b r  a 
m a t k a  i kazdy ojeiec rozumny muszg sobie zdawad sprawy z przy- 
sziosci dziecka wöwezas, kiedy ono poczyna ksztalcic swöj Charakter,  
swojg wolg, swöj umyst. Pözniej — moze to byc juz za pözno, bo 
rzeczy spaezone prostujg si§ trudniej, zwiclmi^te — nastawiajg z bö- 
lem, ztainane — zrastajg krzywo. Z tego wzgl^du — im wigeej matki 
b§dg posiadaly wiedzy pedagogiczuej i swiadomosci swoicli zadah — 
tem lepiej i dlatego nowe, popularne pismo, o ile zdob§dzie sobie rze
czy wiäcie szerokie koto czytelniköw, muze oddac prawdziwe i zuacz- 
ne ustugi wazuej sprawie wychowywauia dzieci.



*

* *

Na opröznionij, przez smierc i. p. P io tra  Chmielowskiego käte- 
dr§ jfjzyka i literatury polskiej w uniwersytecie lwowskim Swiezo 
powolany zostal byly profesor uniwersytetu we Fryburgu, w Szwaj - 
raryi, ostatnio bibliotekarz Ordynacyi lir. Krasinskich w Warszawie,
I >r. Jözef  Kallenbach.

WiadomoS6 o tej nominacyi przyjgta zostala z ogölnem uzna- 
niem, prof. Kallenbach posiada bowiem wszystkie warunki, azeby 
odpowiedziec trudnym obowi^zkom, na oczekuj^ce go stanowisko. 
Posiadaj^c gl^boki}. wiedzy, niezwykle umilowanie przedmiotu i swie- 
tne piöro, ktöre czytelnicy „ B i b l i o t e k i  W a r s z a w s k i e j “ 
kilkakrotnie mieli sposobnoSc ocenid na jej lamach, nalezy on, mimo 
mlodego jeszcze wieku, do badaezöw dobrze juz zasluzonych sprawom 
literatury ojezystej. Jego  dwutomowa monografia o Adamie Mickie
wiczu i ostatnie prace o Zygmuncie Krasinskim ssj niew^tpliwie bar
dzo wybitnemi nabytkami naszego pismiennietwadoby ostatniej w kie-  
i'unku historyczno-literackim. Obok tego prof. Kalleubach posiada 
wielkie zdolnoSci pedagogiczne i niezwykly dar jednania sobie ludzi, 
■co w stosunku profesora do mlodziezy odgrywa rol§ pierwszorztjdng.

Dotychczaso wa karyera naukowa prof. Kallenbacha jes t  nast§- 
pujijca:

Urodzil si§ on w Kamiencu Podolskim dn. 24 listopada 1861 r. 
Nauki pocz^tkowe i gininazyalne pobieral w Stanislawowie, Tarno- 
polu i Lwowie, gdzie otrzymal swiadeetwo dojrzalosci w r. 1880. 
Wydzial filozoficzny Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie 
ukonezyl w r. 1884 ze stopuiem doktora filozofii. W jesieni tegoz ro- 
ku, jako stypendysta, wyjechal na studya do Lipska, Monachium 
i Paryza. Po latach dwöch powröcil do kraju i wzi$l udzial w ekspe- 
dycyi naukowej, urz!j.dzonej starauiem prof. Stanislawa Smolki do 
Rzymu, gdzie pracowal w Archiwum Watykaiiskiem nad materyala- 
ti»i do czasöw Stefana Batorego. W r. 1887 zostal bibliotekarzem 
Akademii Umiej^tnosci w Krakowie i docentem prywatnym literatu
ry  polskiej w Uniwersytecie Jagiellouskini, a w r. 1889 profesorem 
literatury i jtjzyköw slowianskich w nowozalozonym podöwezas Uni- 
'Nersytecie Mitjdzyuarodowyui we Fryburgu. W  r. 1893 Akademia 
ImiejgtnoSci w Krakowie miauowala go czlonkiem-korespondentem 
wydzialu filolo<ricznego. Przed trzema laty prof. Kallenbach prze-



niösl si§ do Warszawy, aby zaopiekowaö si§ powierzong mu przez 
Adama hr. Krasinskiego bibliotekg ordynacyi. Na tem stauowisku 
pracowal z du/.ym pozytkiem dla instytucyi, zjednawszy sobie w uau- 
kowym i towarzyskim swiecie Warszawy licznych a szczerych przy- 
jaciöt.

DziS, powolany do Lwowa, opuszcza uas prof. Kallenbach ua 
dlugo, moze ua zawsze. Zegnamy go z zalem, ale i z radoScig, ze 
zajmuje on wazny posterunek naukowy, na ktörym bgdzie mögt owoc- 
nie dla nauki polskiej pracowac.

*

* *

Od prof. Romana Plenkiewicza otrzymujemy nast^pujgce cieka- 
we wyjaSnieuie w sprawie przechowania si§ u nas turöw. Rzecz 
ta  zajmie niewgtpliwie wszystkich, interesujgcych si§ zaginiong, 
faung krajowg.

Szanowny profesor pisze:
„ W zajmujgcym wielce artykule p. Stanislawa Kramsztyka: 

„Ookresie lodowym w dziejach ziemi“, a pomieszczonym w zeszycie 
sierpniowym „Biblioteki W arszawskiej“, natrafilem naszczegöl, ktö
ry  tu, w imi§ prawdy historycznej, chcialbym «prostowaö. P. Kram- 
sztyk, möwiac o zwierztjtaeh zaginionych, twierdzi, iz tury na Ma- 
zowszu znane byly do wieku X V  (str. 273). Otöz w udzielonych 
mi laskawie przez ks. Ja n a  Tadeusza Lubomirskiego wyciggacli 
z Archiwöw b. Komisyi Skarbu, zuajdujg si§ dwa listy kröla 
Zygmunta Augusta, z ktörych okazuje si§, iz tu ry  jeszcze w drugiej 
polowie wieku X V I przechowywaly si§ w puszczacb sochaczewskich 
i wiskickich.

Pierwszy list, datowany z Kowala, pod d. 8 c z e rw a  1552 r., 
zaleca Stanislawowi Borkowi, wojskiemu i staroscie sochaczewskie- 
mu, by, jadgcej z synem Januszem, krölowej w§gierskiej, siostrze 
swej, Izabelli, okazal w lasacb sochaczewskich tury, a nawet dla ich 
uciechy jednego z nich upolowa!. Drugi list, datowany z Warszawy 
pod d. 14 marca 1564 r., poleca Mikolajowi Radziejowskiemu, kaszte- 
lanowi gostynskiemu i staroScie sochaczewskiemu, byprzejezdzajg.ee- 
mu Janowi ks. meklemburskiemu owe tury w puszczy wiskickiej 
pokazal.



Oto doslowny tekst owych listöw:

I.

Sigismuudus Augustus Dei gratia rex Poloniae, ma- 
gnus Dux Lithuaniae etc.

Generose fidelis nobis, dilecte. Serenissima Princeps, 
domina Isabella, soror nostra, cum Ulustrissimo filio suo 
constituitadire Sochaczeviam boum silvestrum videndorum 
gratia. Quare cum eo pervenerint commeatum illis fideli- 
tas tuas praebeat, quod, si venationem sese oblectare vo- 
luerint, unicum tantummodo boum occidere liberum illis 
esto. Pro gratia nostra aliter nun facturum est.

Dat Oovalie, feria 4 ante SS. Trinitatem proximam. 
A. D. 1552, regui nostri X X II .

(Do St. Borka).

I I

Sig. Augustus etc.
Odiezdzigc (sic) stgd od nasz JE -o  Mcz. Kxigze Ja- 

nusz(s), Melemburskie, umislil stbopiecz (wstgpid) oglig- 
dacz Thuri w ptiszczei Wiskithskiei, czegoszmi my iemu 
na zadanie (zgdanie) iego dozwolili. I tak  warn roskazuie- 
my, poiedzie t hi Tliuri ogliadad, dozwolili y roskazali ie 
z liasza dlia ogladi.uia wignacz. A przethim zebiszcie go 
potrzebami wsielakiemi opatrzeli, gdi tamthendi poiedzie. 
A inaczei pod laskg naszg, abiScie uczinili.

Dat Warschoviae d. X I I I  mens. Marcii A. D. 1564. 
regno nostri X X X V , Sig. Augustus.

(Do M. Radziejewskiego).

Okazuje sig z powyzszego, ze jezeli tu r  w wieku X V I nie byt 
juz  w Polsce zwierzgciem pospolitem, skoro go tak pilnie w lasacb 
krölewskich strzezouo, w kazdym razie istniat: byl tylko naöwczas 
takg samg osobliwoScig, jak  dziS zubry w Puszczy Bialowiejskiej*.



*

* *

W bitwie pod Saolincy na wzgörzach Landiausianskich pod 
Laojauem, Smiertelnie zostal raniony kulg w glow§ s. p. Waclaw 
Taczanowski, zmarly dnia 6 wrzeSuia r. b. w szpitalu polowym 
w Charbinie.

Filolog, nauczyciel jgzyka polskiego w IV  gimnazyum m§skieui 
w Warszawie, wspölpracownik „Stownika j<jzyka polskiego“ i „Slo- 
wnika gwar polskicli“, ktörego ukonczenie mial sobie powierzone po- 
smierci s. p. Jana  Karlowicza, cichy, sumienny pracownik, poSwi§co- 
ny wylqcznie sprawom swojej wiedzy, nalezal Taczanowski do najwy- 
bitniejszycli sil naukowych mlodszycb.

Urodzony w r. 1868 na wsi, w gub. Plockiej, z ojea Franciszka 
i matki Wiktoryi z Jankowskich, ksztalcil si§ w Warszawie w gi
mnazyum V, ktöre ukouczyl w r. 1889. Zapisawszy si§ nastgpnie na 
wydziat lekarski, do roku 1902 studyowat medycyn§. Wgtly i sla- 
bowity nie mögt jednak wytrwaö w tych studyach i dla porätowania 
zdrowia musial uniwersytet opuSciö. Po dwuletnim wypoczynku po- 
wröcil do przerwanych nauk, ale juz uie na medycyn§. Rozpoczat 
studya historyczno-tilologiczne, do ktörych ciijgn§ly go wrodzone 
zdolnoSci i upodobauia. Wydziat ten ukonczyt w r. 1897 ze stopniem 
kandydata. Poswigciwszy si§ jtjzykoznawstwu, rozpoczijt prao§ nau- 
kowg wsröd dobranego grona wspölpracowniköw „Slownika j§zyka 
polskiego“ i w krötkim czasie zdobyt sobie uznanie, jako zdolny i do
brze przygotowany liugwista. Dowodem tego uznania sluzyc moze 
t'akt, ze po smierci Jana  Karlowicza, powierzono Taczanowskiemu 
materyaty r§kopiSmienne, pozostate po zmarlym uezonym, a dotyczij- 
ce „Slownika gwar polskicli“, z tem, aby materyaty te uporzsjdkowal, 
dopetnit na wtasujj. r§kt>, o ile tego zajdzie potrzeba i wydawnietwo 
doprowadzit do konca. Okazalo si§, ze Taczanowski byl wtaänie 
stworzony do takiej pracy. Rozmitowal si§ w niej, poswi^cal jej 
catkowity swöj czas poza zaj^ciami obowigzkowenn na stauowisku 
pomoenika bibliotekarza Biblioteki Uniwersyteckiej, a potem — nau- 
czyciela jezyka polskiego, ktadl w nig caly zasöb swoich wiadomoSci 
i gorgeg ch§6 przysluzenia si§ uauce. Niestet.y, Smierc przedweze- 
sna nie pozwolila mu rozpocz§tego pod dobrg wrözbg dzieta ukoii- 
czyc. Powolauy, jako ofleer rezerwy, na pole dzialan wojennych na 
Dalekiin Wschodzie, padt w jednej z pierwszych utarczek pod Lao-



janem, pozostawiajgc po sobie szczery i gtgboki zal wSröd tych, ktö- 
rzy go mieli sposobnoSc znac blizej.

*

* *

Z grona prawniköw warszawskich smierc zabrala znöw jednego 
z najwybitniejszych przedstawicieli tego zawodu.

I). 4 wrzesnia r. b., wm aj^tku swoim Komorowie, pod Pruszko- 
wem, zmarl S. p. Michal Jözefowicz, rejent przy s$dzie hypotecznym 
w Warszawie, osobistoäd, dobrze znana w szerokich kolach towarzy- 
skich naszego miasta.

Zmarly nalezal do tych nielicznych u nas jednostek, ktöre poza 
zaj^ciami obowiijzkowemi, umiejij jeszcze skupiac dokota siebie in- 
nych, budzic zycie i pracowad na szerszej arenie obywatelskiej. We 
wszystkich stowarzyszeuiach naszych, a zwtaszcza w tych, ktöre po- 
stawity sobie za cel popieranie nauki i sztuki, S. p. Michal Jözefo
wicz brat udziat gorliwy i nie szczgdzit zabiegöw i staran, azeby je  
podzwignsjd, byt ich utrwalid, dzialalnoSd rozszerzj'd. Mi^dzy innemi 
byt on skarbiiikiem Towarzystwa Zachgty Sztuk Pi§knych vv Kröle- 
stwie Polskiem i, jako prezes, stat na czele Kasy dla wdöw i sierotpo 
artystach-muzykach.

Ze Swiatem literackim t^czyty go röwniez blizsze stosunki. Za 
czasöw redakcyi Bolestawa Prusa, podpisywat on, jako wydawca, 
dziennik „Nowiny“, wydat röwniez zbiör prac przyjaciela swojego, 

p. P)$skowskiego, ktörego gröb ozdobit pi§knym pomnikiem.
Rozlegta wiedza fachowa, szerokie pogl^dy ogölne i wytworny 

smak artystyczny stanowily cech§ umystowoSci zmartego. Jako  milo- 
snik sztuk pi^knych, pozostawit on po sobie cenne zbiory, gromadzo- 
ne ze znawstwem. Tak np. w jego galeryi domowej znajdowat si§ 
stynny „Stanczyk“ Matejki.

Umart, strawiony dhigotrwatij chorobij, przezywszy la t 59.

*

* *

JednoczeSnie, w sgdziwym wieku, liczfjc 83 lata, zmart w W a r 
szawie S. p. Wtodzimierz Biesiekierski, wlaSciciel majatku ziemskie-
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go na Kujawach, b. radca Komitetu Towarzystwa Kredytowego 
Ziemskiego. Zmarly cieszyt si§ wielkiem powazaniem w sferach zie- 
mianstwa naszego, nalezai bowiem do najstarszych jego przedsta- 
wicieli.

Zwtoki jego przewiezione zostaty do Witowic w pow. Nie- 
szawskim, gdzie spocz^iy w grobach rodzinnycb na cmentarzu miej- 
scowym.



W I R D O M O S C I  N f l U K O W E ,  L I T E R f l C K I E  

I B I B L I O G R f l f I C Z N E .

Z AKADEMII UMIEJETN08CI W KRAKOWIE.
—  Na ezerwcowem posiedzeuiu Komisyi do badania h i s t o r y i  

s z t u k i  w Polsce, odbytem pod przewodnictwem prof. Maryana S o l  o- 
f o w s k i e g o ,  —  Prof. Jan Botoz - A n t o u i e w i c z  odczytal referat o wie- 
■czerzy L e o n a r d a  d a  V i n c i .  Jak wiadomo, obraz ten znajduje sie 
w refektarzu kosciola S-ta Maria della Grazie w Medyolanie. Dwojako tlöma- 
■czono ten obraz. Goethe dowodzil w swoich listaeh z Wloch, ze Leonardo przed- 
stawil tu chwilg, kiedy Chrystus zebranym na uczcie uczniom swoim wypo- 
wiada slowa: „Unus vestrum ine traditurus est“. W ruchu wrszystkich postaci 
dopatrywal Goethe wzruszenie, jakie wywolac musiaty slowa Chrystusa. Dru- 
Ra hipoteza, wryrazona po raz pierwszy w XV w. przez D-ra Luca Paeiolos 
(w jego Divina Propositione), kazala w tym obrazie dopatrywac chwili przed 
wypowiedzeniem proroctwa. Uczniowie s% zajgci rozmowa, a Chrystus mysli 
nad wypowiedzeniem smutnej przepowiedni. Obecnie prof. Antoniewicz uzasa- 
dnia ta druga mniej znana hipoteze przybiegaj^c do sumicnnego zbadania wszyst- 
kich szczegölöw obrazu. W dowodzeniu swojem prof. Antoniewicz posilkuje 
sie takze linearnemi wykresleniami, ktöremi, jak przypuszczaja, kierowal sic 
zawsze Leonardo w swoich kreacyach.

— Na posiedzeuiu tejze Komisyi Akademii Umiejetnosci, odbytem t! 
lipca b. r. hr. M y c i e l s k i  miat odczyt o g a l e r y i  S t a n i s l a w a  
A u g u s t » .  Na podstawie dwöeh rgkopi&mienuych katalogöw dowodzil on 
caloksztalt zbioröw krölewskich, ktöre jak wiadomo byly najbogatsze w caiym  
kraju. Wedlug wyliczenia hr. Mycielskiego, galerya obejmowala 2,223 nume- 
ry. Dzigki bardzo dokladnym katalogom, z ktörych jeden znajduje sig dzis 
w Suchej (wyzyskany przez Rastawieckiego), drugi w Archiwum Glöwnem 
" Warszawie, moäna najdokladniej okreslic wartosc artystyczna zbioröw. Znaj- 
dujemy tu obok Tycyanöw i kilku innych obrazöw wioskich XVI w., w wielkiej 
»losciarcydziela inistrzöw niderlandzkich, flamandzkich i holenderskich. Samego 
Rembrandta spotykamy kilkanascie ptöcien (z tych niektore do dzis przechowaly



sie w polskich zbioraeh). Z holenderskich malarzy opröcz Rembrandta napoty- 
kamy: Fliucka, Bol’a, Echhout’a, a z pejzazystöw Ruysdael’a, A. van der 
N'oer’a, van der Velda, i wielu innych. Wiekszy jeszcze jest zasöb plöcien 
XVIII w. Tu przewazaja Francuzi: Vatteau, Lancrete, Lebrun, Rigaude, Ver- 
net. Nie nmiej licznie sa reprezentowani: ßacciarelli, Lampi, (irassi, Nor- 
ldin i Canaletto.

Wobec znacznej wartosci naukowej wspomnianyeh katalogöw, hr. My- 
eielski nosi s'i£ z zamiarem wydania ich w oryginalnym, francuskim tekscie» 
1 >la badaczy starozytnosci warszawskich b^dzie to bardzo pozadane, gdyz ka- 
talogi najdokladniej okreslaja szczegöty, dotyczace obrazöw, i miejsca, gdzie 
byly zawieszone.

Na temze posiedzeni» dr. Ignacy B e t t  strescil swa praee o fabrykacli 
porcelany w Korcu i Baranöwce.

MOWE KSIAZKI:
—i- Z zakresu wydawnictw historycznych, ktöre sie ukazaly w ostatnich 

czasach, przedewszystkiem zaznaczyc trzeba: „ S z k i c e h i s t o r y c z n o  
z j e d y n a s t e g o  w i e k u “ przez prof. Tadeusza W o j c i e c h o w -  
s k i e g o .  (Krakow, nakladem Akademii Umiejetnosci, Gebethner i Wolff, 
Warszawa, 1904). Znajdujeray tu zbiör rozpraw naukowych, pisanych bardzo 
poczytnie i wyjasniajacych nie jedna zagadke z tych odlegfych wiekow. Ty~ 
tuly rozpraw sa uastfpujace: 1) Eremici reguty sw. Romualda czyli ßenedy- 
ktyni wloscy w Polsce XI w. 2) Astryk-Anastazy, opat Trzemeszyüski. 3). 
Piastowicz eremita i biskup krakowski Lambert I. 4) Arcybiskup Bogumit. 5) 
Krölestwo polskie i koronacya Bolestawa II (1076). 6) Arcybiskup Henryk. 
7) Stracenie i wygnanie kröla Bolesiawa. 8) Factum biskupa Stanislawa po- 
przedza: kto byl Gallus? 9) Wtadyslaw Herman: Zatrata korony i pierwszy 
kult Stanislawa.

Caly tom, o 346 stronach, czyta sie z nieustajacem zainteresowaniem. 
Nie ulega watpliwosci, ze cenne dzielo prof. Wojciechowskiego wywola ob- 
szerna wymiaue zdau osöb, specyalnie sie zajmujacych ta epoka.

Na majacy sie odbyc w 1906 r. jubileusz prof. Stanislawa T a r -  
n o w s k i e g o, przygotowano ju i pierwsza „ P a m i a t k o w a k s i e g £ “ 
(Warszawa, 1904, 8-o, str. 358). Jest to obszerny tom, zawierajacy prace 
uczniöw zasluzoncgo profesora, ktörzy, id aczajego  przykladem, poswiecili sie 
badaniom nad literatura ojczysta. Po liscie ks. Arcybiskupa B i 1 c z e w - 
s k i e g o ,  ktöry, jako uczeii Tarnowskiego, rozpoczyna to wydawnictwo, 
ida nastepujace prace: dra Stanislawa Z a t h e y ’ a: „Literatura jako 
przedmiot naukowych badaü“; — d-ra Franciszka G r a b o w s k i e g o :  „Mo- 
nogralia Aleksandra Tyszynskiego“; — dra Ferdynanda II o e s i c k a: „Ju- 
liana Klaczki poczatki dzialalnosci literackiej francuskiej (1854 — 1855)“;

- dra A. M. K u r p i e l a :  Zdanie sprawy z dwöch nieznanych powiesci 
J. U. Xieincewicza, z ktörych jedna zatytulowana: „Wladyslaw Bojomir“.



druga bez tytufu; —  Jana B y s t r z y c k i e g o :  Kwestya religijna na emi- 
gracyi po r. 1 8 3 1 ; — J. 0 . S y d z i m i r a :  Wstyp Pana Tadeusza (z po- 
dobiznii autografu); — Adama hr. K r a s i n s k i e g o :  „Zygmunta Kra- 
siiiskiego nieznany pomyst T rylogii“; — prof. Jözefa K a l l e n b a e h a :  
Meznane listy Mickiewicza i Zygmunta Krasinskiego; — Stanistawa l)o -  
b r z y c k i e g o :  Tragiczny wiek literatury polskiej; — dra Kazimierza 
K r o t o s k i e g o :  0  tacinskim panegiryku na czesc Bolestawa Smialego 
z pierwszej poiowy XII wieku“. W reszcie Jana C z u b k a: Przeklad Iliady 
( l’iesii V).

— Z zakresu wydawnictw prawnych zaznaczyc nalezy ksiazke ilra 
Jerzego M i c h a l s k i e g o ,  docenta Uniwersytetu Jagielloiiskiego, p. t.: 
« P r a w o  u b o g i c h “ (Krakow, 1904, 8-o, str. VII -(- 150).— Praca bar- 
dzo wazna w znaczeniu ekonoiuiczno-spolecznein. Pierwsza czesc zatytutowa- 
na: „Kierujace zasady zarzadu sprawami ubogich'1, traktuje o obowiazku 
" spierania ubogich, o stosunku opieki prywatnej do publicznej wogöle, o calej 
organizacyi spraw ubostwa. Czgsc druga: „Prawo ubogich w austryackiem  
ustawodawstwie panstwowem“ przedstawia literatury i zarys austryackiego 
ustawodawstwa panstwowego prawa ubogich z historycznego stauowiska 
i obecnie obowiazujacych ustaw. Czesc trzeeia: „Ustawodawstwo krajowe“, 
wykazuje cechy charakterystyczne ustaw krajowych w pojedyiiczych krajach 
Przedlitawii. Osobne ustypy omawiaja kwestyy ustawodawstwa ubogich 
Calicyi.

— Ks. Jan S y  g a n s k i T. J. wydaf dzieio p. t.: „ A r e n d y  k 1 a s z - 
t o r u s t a r o - s a n d e c k i e g o  w XVI  i X V11 w i e t  ii “ (Lwöw, 
1904, Druk Wl. Lozinskiego, 8-o, str. 225). Autor zebral tu materyal archi- 
walny, odnoszacy siy do posiadtosci klasztornych ziemskich i ich administra- 
e.vi, stowem do calego zycia gospodarczego od roku 1560 do 1629. W rozdzia- 
le pierwszyni znajdujemy streszczenie dokumentdw, odnoszacych sie do arend 
klasztornych od r. 1450 1627, inwentarz döbr klasztornych z r. 1614 
i 1698. W rozdziale trzeciin, zatytulowanym: „Rozmaitosci starodawnego klasz- 
t»ru starosandeckiego“ kroniky najwazniejszych zdarzeü od czasöw funda- 
eyi. Obok tego oglasza autor Pamietnik klasztoru z lat 1761 — 1784 i opis 
" izyty klasztoru przez biskupa Kajetana Soltyka w 1763 r. Zainyka dzieto 
szereg dokumentdw, pomieszczonych w tekscie oryginalnym.

— Wazna publikacya dla sfer rolniczych jest: „ R o c z n i k  A k a d e -  
"i i i r o l n i c z e j  w D u b l a n a c h z a r o k  1 9 0 3 /1 9 0 4 “ (Lwdw, 1904. 
Z drukarni Pillera i Sp., 8-o, str. 81). Rocznik ten jest pierwszym z szeregu 
sprawozdaii, ktöre odtad rok rocznie kolegium profesoröw tejze akademii be- 
dzie wydawac z koricem kazdego roku szkolnego. Iloczniki te obejmowac bcda 
sprawozdanie administracyjne dyrekcyi, kroniky ostatniego roku, sprawozda- 
nie z poszczegölnych katedr, oraz publikacye, majace zwiazek z dziatalnoscia 
naukowa Akademii.



— „ M a c i e r z  p o l s k a “ w 24-tym zeszycie swojej biblioteki wry- 
data powiesc p. J. S t a b l e w s k i e j ,  p. t . : „W  o b r o n i e  m a t k i  
z i e 111 i “ . Utalentowana autorka (krewna arcybiskupa Stablewskiego) jest 
doskonale obznajomiona z anorinalnemi stosunkami w Poznaüskieni. W powie- 
sci swojej eharakteryzuje chtopa poznaiiskiego, a postugujac sig umiejgtnie 
jgzykicm ludowym, nadaje odpowiedny koloryt powiesci. Tresc odpowiada 
w zupetnosci tytutowi.

— „ B i b l i o t e k a  n a u k o w a “. Zeszyt 18-ty zawiera nastgpujq.ee 
prace: Jaköba L e w k o w i c z a :  „Jak nalezy filozofig studyowac“; — 
„Starcia P tc i“ przez W. S. — „Ruch wspöldzielczy“ wedlug ksiazki Karola 
Gide'a opracowat Wojciech S z u k i e w i c z ;  — „ W yksztalcenie artystyczne“ 
przez Ludwika V o l k  m a n  na:  — „Pojgcia i teorye eliem ii“ dra Ludwi- 
ka B r u n e r a .

— „ E n c y k l o p e d y i  W y c h o w a w c z e j “ wyszedt zeszyt V] 1 
i zawiera niedokoiiczony jeszcze artykul: „Literatura powszechna“ piö- 
ra ]»rof. R. P 1 e n k i e w i c z a.

— Dziesiaty zeszyt wydawnictwa: „ S z t u k a  P o l s k a “ , pod re- 
dakcya pp. Feliksa J a s i e n  s k i e g o  i Adama C y b u l s k i e g o ,  gd- 
ruje jeszcze nad poprzedzajacymi, zwlaszcza pod wzglgdem jakosei reprodu- 
kcyi. Zeszyt ten zawiera: 1) „Jezdzca“ Piotra M i c h a l o w  s k i e g o .  2) 
„Wjazd P'redry do Stambutu“ — Juliusza K o s s a k a .  3) „Derwida“ 
Jacka M a l c z e w  s k i e g o  i 4) „Klasztor Beginek w Brugii“ — Jözefa 
P a n k i e w i c z a .  Teksty do Michatowskiego i Pankiewicza w yszly z pod 
piöra p. Feliksa J a s i e n s k i e g o ;  o Kossaku pisze W i t k i e w i c z ,
0 Malczewskim p. St. L a c k .

Wydawnictwo otrzymalo od Dyrekcyi muzedw cesarskich w Berlinie
1 tamtejszego „Towarzystwa przyjaciöt sztuk pigknych“, zezwolenie na repro- 
dukcyg dziel J. Falata i M. Gierymskie^o.

— „ S t o w n i k  j g z y  k a p o l s k i e g o “ , utozony pod redakcya 
s. p. Jana K a r l o w i c z a ,  Adama K r y i i  s k i e g o  i W ladyslawa  
N i e d z w i e c k i e g o  (Warszawa, 1904, 8-o, str. 657 — 816) posunat sie 
znowu wielkim krokiem naprzöd. Obecnie wyszedt zeszyt 18-ty tego monu- 
mentalnego dzieta od stdw „Odrzykon“ do „Oprzykrzenie“. Stownik ten, ktöry 
stanie sie niezbgdtiie potrzebnym dla kazdego pracujacego w zakresie naszej 
literatury, cieszy sig zastuzoneiu uznaniem. Zostat on nagrodzony przez Aka- 
demig Umiejgtnosci w Krakowie na konkursie imienia Lindego. Galicyjska ra- 
da szkolna krajowa polecita go do uzytku szkdt. Te dwa momenty möwia wig
cej, niz wszelkie pochwaty.

— „H o m i 1 e t y  k a “ , pismo miesigczne, poswigcone kaznodziejstwu 
i zyciu duchownemu, pod kierunkiem ks. Maryana N a s a l s k i e g o .  Ze
szyt sierpuiowy, 8-o, str. 117 — 214.



— „ W i s l a “ , miesiycznik ilustrowany, poswiycony krajoznawstwu 
i ludoznawstwu, pod redakcya E. M a j e w s k i e g o ,  Tom XVIII, r. 1904. 
Zeszyt: Lipiec i Sierpien (Jfc 4) zawiera: Aleksandra F r e i m a n a :  Z Szach- 
uaine; — Stanistawy D a b r o w s k i e j :  Wieä Zabno; — Wact. Jdz. J a- 
s k l o w s k i e g o :  Wies Mniehdw i N a k o n e c z n e g o :  Pojycie prawne 
Judu.

B I B L I O G R  A F I  A.

A r c t  M.: Slowniczek wyrazeii i przystöw angielskich, francuskicb, 
taciiiskich, niemieckich i wloskich. W yciag ze slownika 20,000 wyrazdw 
obcyeh. Wydawnictwo „Ksiazki dla wszystkich“. Warszawa, 1904, 8-o, 
str. 12 ti.

A k t a  g r o d z k i e  i z i e m s k i e  z czasöw Rzeczypospolitej Pol
skiej z archiwum, tak zwanego bernardyiiskiego, we Lwowie, w skutek funda- 
cyi s. p. Aleksandra hr. Stadnickiego, wydane staraniem galicyjskiego Wy- 
dzialu krajowego. T. XVIII, in 4-o, str. XLI1I 4" 701, Lwöw, 1903, Sey- 
farth i Czajkowski, druk E. Winiarza. T r e s o :  Najdawniejsze zapiski 
sadu ziemskiego przemyskiego 14(50 — 1506 z przedmowa Antoniego P r o 
c h  a s k i .

A t l a s i k  b o t a n i c z n y  ..kieszoukowy. Wyd. „Ksiazki dla wszyst
kich“. Warszawa, 1904. Tablice.

B a n d u r s k i  WI. ks. dr: Biskiip-zakonnik, blogoslawiony Wincenty 
Kadtubek. 8-o, str. 85 i 4 ryc. w tekscie. Krakow, 1904.

B a u d o u i n  d e  C o u r t e n a y  J.: Pröba uzasadnienia samotnosci 
zjawisk psychicznych na podstawie faktöw jczykowych, 8-o, str. 28. Krakow, 
1904. Nakladem Akademii.

B ö l s c h e  W. O pochodzeniu czlowieka. Przelozyl Zygmunt Szyma- 
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Rozpoozynamy, przeglgd nasz od literatury politycznej i spole- 
cznej epoki Stanislawowskiej. Nie oznacza to, byidawniej nie istnia- 
iy byly w Polsce pröby uj§cia zjawisk spolecznych. Pröby takie ist- 
uiuly we wszystkich c.zasach i wszelkie prgdy zuchodnie, roznoszgce 
po Europie wiedz§ polityczng nowoczesng i idee czy Utopie spoteezne, 
spotykaly si§ w Polsce z zywem przyj§ciem. Z jednej strony jednak 
niedostateczue opracowanie lub zupetny brak monografij o tym przed- 
miocie nie pozwala na wywnioskowanie idej spolecznych z potopu li- 
teratury politycznej, z drugiej za£ pami§tac nalezy, ze polowa X Y II I  
stulecia jest  u nas cliwilg przetomowg vv dziejach, i cala l iteratura  
politycznospnleczna przedstawia od tej chwili wysoki stopien cigglo- 
sci. Ma ona pewng podsta\v§ jednostajng—zalezng chociazby odopra- 
cowywanych tematöw praktycznych, dla wszystkich autoröw jedna- 
kowo palgcych. Wreszcie wszyscy wybitniejsi przedstawiciele nauki 
spolecznej w Polsce öwczesnej doby, sg ludzmi wyszlymi z jednej szko- 
ly, wszyscy oni przeszli przez sensualizm Locke’a i  Condillac’a, wszys
cy prawie sg pröcz tego ludzmi czynu i grupnjg swe usitowania prak- 
tyczne okolo rozwigzania tych samych zagadnien. Jesli  jeszcze zwa- 
zymy, ze ludzmi tymi sg najt^zsze glowy ze stronnictwa, ktöre zre- 
formowalo w Polsce caly uströj spoleczno-polityczny, pionierzy no- 
wego kiernnku mysli, ktöry do dzis dnia trwa, jako podstawa narodo- 
wego myslenia wszystkich stronnictw polskich, ze wreszcie przez akt 
koustytucyjny 3 go Maja nadali oni widoczng form§ ovvym spolecznym 
poglgdom—umiemy Smialo czas Stanislawowski uwazad za zrödlo ca- 
lego rozwoju poglgdöw spolecznych w Polsce. Byla to epoka, w ktö
rej poraz pierwszy pomyälano o zorganizowaniu narodowego wycho- 
Wania, i dotgd jeszcze, cale wychowanie w Polsce zawiera w sobie 
widoczne Slady dzialalnoäci Komisyi Edukacyjnej, oczywiScie zmie-
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nione i przystosowane do nowych warunköw.—Urok jednak idej, ktö
re öwczesni teoretycy i dziatacze wprowadzic w czyn usitowali, pozo- 
stal dotijd prawie ze nietkni^tym. Byli oni dla nas tem, czem sg np. 
Montesquieu i wieky pisarze i möwcy epoki przedrewolucyjnej dla 
dzisiejszej F ra n c y i ').

DzialalnoSö stronniköw reformy wywolang byta widocznie dla 
wszystkich palgcemi zagadnieniami Chodzito o ich mozliwie najszyb- 
sze praktyczne rozwigzanie bez wzglgdu na to, czy zgadzalo si<j ono 
czy nie z ideatami wymarzouego spolecznego stanu To tez widzimy, 
iz pracujg r§ka w r§k§ w tym samym kierunku zwolennicy zgota od- 
miennych pogladöw teoretycznych. Z poczgtku ruchu rnamy tez teo- 
rye importowane, po cz§^ci tylko zmieniane pod wptywem polskieh 
warunköw. Wkrötce jednak wyst^pujg juz zupelnie sann istne syste- 
maty poglgdöw znajdujgcycb swöj wyraz najwyzszy znacznie pözniej, 
w X I X  juz wieku u Jana  Bniadeckiego.

Strona, z ktörej spoleczne i polityczne kwesty.e przedstawiaty 
si§ umystowi öwczesnych reformatoröw, byta zgota inng niz na Zacho-

') Rozbiör krajuw 1772 r. byl tem wstrzasnieniem, ktöre wywiazato nie- 
wyjawiona dotad energi^ dzialania wszystkich obywateli szezerze milujacych 
ojczyzny. Stusznie te i od tej chwili rozpoczyna p. Stanislaw Grabski swöj „Za- 
rys rozwoju idei spoleczno-gospodarczych w Polsce“ — chociaz bowiem i przed- 
tem widzimy szereg usilowaii ku poprawie Rzeezypospolitej, jednak sporady- 
ezna akcya nie znajdowata wielu zwolenniköw i wkrötce bywala zatapiana 
przez ogölna bezmy&lnose. Choeiaz wi^c i ogöt yio pierwszym rozbiorze nie 
wychodzi ze swej biernosci, widzimy w epoee od 1772 do 1788 r. skupianie 
si^ energiczne stronniköw reformy, bez röznicy hasel w celu ratowania walq- 
cego ,si<* gmachu,

Dzis, gdy panu Grabskiemu zawdzi^czamy pracg okolo rozwoju idej 
spoleczno-gospodarczych w Polsce czasu öwczesnego, zadanie naszejest znacznie 
utatwionem. Pozostaje nam tylko wyszukanie filozoflczno-spotecznych pod- 
staw kierunköw, opracowanych juz z ich strony politycznej, ekonomicznej 
i praktyczno spotecznej. Rozwöj'pojgc o spoteczeristwie, stosunku jednostki do 
niej, ideatach spotecznych, towarzyszy nieodlaczuie kazdemn kierukowi polity- 
cznemu a tem bardziej tak silnym pradom jak te, ktöre si£ olijawily w ostat- 
aich lat ach istnienia Rzeezypospolitej. Niektöve z tyeh poj^ö zaznaczyt p. Kor- 
zon w swych „Dziejach Wewn^trznych.“ — Pröcz niego odsytamy chcacych si<- 
blizej pozn&d z szczegölowemi pogladami öwczesnych publicystöw i ludzi nau
ki, do prac pp. Smolenskiego, Marchlewskiego i wreszcie wpomnianego juz 
Grabskiego, ktöry w szerokiej mierze porusza obok gospodarczych takze kwe- 
stye öwczesnych spoteczno filoaoficznych idej.



dzie. Tarn wszeehwladnie prawie pauowata wöwczas filozofia Rons- 
seau’n i Eneyklopedystöw, bfjdjjea w röznych forrriacli wyrazem usiJo- 
wan jednostki do wydobycia si§ z kr$puj§cycb wi§zöw instytucyj. 
W Niemczech znöw, i pncztjsci we Wloszech, idea paiistwowo-monar- 
cliiczua sluzy za podstaw§ calego poglq,du na spoleczenstwo. Nawet 
K ant w swej Metafizyce obyczajöw nie pozby} si^ jej w zupelnosci. 
Pomimo widocznego wpiywu Bousseau’a tworzy on systemat prawa 
Panstwowego, w ktörym dowodzi, iz jak^kolwiek byJaby wiadza naj- 
wyzsza — jest  ona uosubieniem panstwowosci, wysziej z przelania 
Wszystkich jednostkowyek praw na istniej§.cego wiadcg ’). „ZrödJo 
najwyzszej wiadzy jest dla ludu jej poddanego niezbadanem wznacze- 
niu praktycznem—powiada K ant— f.j. poddany nie powinien medrko- 
wac nad tem zrödlem, jako nad prawem wij,tpliwem (jus controversum) 
w stosunku do winnego wiadzy posiuszenstwa. Poniewaz lud, bymödz 
sfjdzic prawnie o najwyzszej wladzy panstwowej (snmmum imperivm) 
nuisi byc uwazany za poiijczony pod wladzfj ogöln^j prawodawezej 
woli—a zatem nie moze, i nie powinien on sgdzic inaczej, niz ehe« tego 
obeena giowa panstwa (stimmus imperans). — Czy pierwotnie zaszedi 
iakt rzeczywisteyo poddania si§ pod najwyzszij, wladzy {pactum subje- 
<•tionis civilis), czy tez wiadza poprzedzila prawo...: s$ to dla ludu rz$- 
dzonego juz prawami cywilnemi m^drkowania bezcelowe a tylko nie- 
bezpieczenstwem grozijce panstwu... Prawo — powiada dalej Kant — 
ktöre praktycznie postawid w wjjtpliwosc... juz jes t  zbrodnin, przed 
stawianem bywa tak, jakby ono poehodzilo nie od ludzi, lecz od jakie- 
gos najwyzszegfo, wolnego od biedu prawodawey—i to jest  znaczenie 
zdania: „wszelka wiadza od Poga pochodzi“ — co oznacza nie zrödio 
dziejowe ustroju panstwowego, lecz jako zasady praktycznego rozu- 
mu, nast^pnjjjci} ide§: wszelkiej obeenie istniej}}.cej wladzy ulegad si§ 
" inno, jakikolwiek bedzie jej poczijtek.“

Te pojtjcia, b^dijee usprawiedliwieniem niemieckiego absolut,y- 
zmu zasad Rousseau a, syntezfj krancowego indywidualizmu francu- 
skieuo i zrozumienia dynastycznej racyi stanu niemieckich panstw, nie 
mogly sig w Polsee öwezesnej przyj^d. Pomimo < alego aparatu filuzo- 
fieznego Kanta, zawilych rozumowan, znajomoSci prawa i wyprowa- 
dzania wniosköw i zasad bezwzglydnyeh — jego pojgcie o spoleczeii- 
stwie jes t  tylko sztucznym zlepkiem , prawa natury“ X Y I I I  wieku 
i kameralistyki niemiecko-wloskiej. ( :o prawda kameralistyka Kanta

') Immanuel Kant's Metaphysik der Sitteu. Ilerausgegebeu und erläu
tert von J. II. v. Kirchamann. Leipzig Vg. d. Dürrschen Bchg. 1870, p. 157
i 158— Rozdzial: Das Staatsrecht: Allgemeine Anmerkug. A.



jest subtelniejsz;j. od nauki jego poprzedniköw, uwazajgcych stan 
skarbu paüstwowego, a w gründe rzeczy ksigẑ cego/z a racŷ  byt« 
spoleczenstwa, jednak i 011 w instytucyi panstwa widzi röwnoznacznik 
spoleczenstwa. W przeciwienstwie do Rousseau’a, nie widzi 011 celu 
panstwa w szcz ŝciu obywateli.. Dobro panstwa polega 11a ich (t. j. 
3-cli wladz: prawodawczej, wykonawczej i sgdowniczej) polijczeniu 
(salus reipublicae suprema lex est); przez to nie nalezy rozumiec 
szcz ŝcia obywateli — gdyz 0110 moze (jak tez twierdzi Rousseau) 
istniec chyba w stauie natury, albo pod rzsj.dem despotycznym moie 
wynikngc milej i przyjemniej; rozumied zas trzeba stan najwi k̂szej 
zgodnoäci ustroju panstwowego z zasadami prawnemi, ktörych urze- 
czywistnienie jest obowiijzkiem nalozonym przez kategoryczny ruz- 
kaz rozumu *). Celem spoleczenstwa jest zatem urzeczywistnienie 
obstrukcyjnej idei prawno-panstwowej. Jak te poĵ cia, niebionj.ee 
pod uwag§ ludzi i ich uczud, wyobrazen i rzeczywistych stosun- 
köw spolecznych, zatapiajijce wszystko w abstrakcyach abso- 
lutnego prawa, tak samo malo mogly znalezc u nas echa indywidu- 
alistyczne zap§dy Francuzöw. To, co przedewszystkieui uderzad musialo 
mvslicieli polskich, jako zwyr »dnienie, bylo zgodnem z zasadniczemi 
postulatami filozofli indywidualistycznej. Röwniez szlachta pojmo- 
wala wlasnie Rzeczpospolitij,, jako wynik dobrowolnej umowy, 
i samowola jednostki nie znala zadnych granic. Oile wybujalosdabsolu- 
tyzmu krölewskiego, skrgpowanie jednostki tysiqcem tradycyjnych 
wi§z6 w wywolywaly na zachodzie dijienie do rozszerzenia poladziala- 
nia osobnika, 0 tyle w Polsce jednem z glöwnych zadan praktycznych 
bylo äcieäuienie przywileju samowoli, powolanie do rzgdzeuia tych 
elementöw, ktöre posiadaly umyslowe i moralne kwalifikaeye ku temu, 
jednem slowem osiijgni ĉie celu zupelnie przeciwnego zasadzie 
Smith’owskiej „laissez faire“. Interes spoleczny byl w Polsce konca 
X Y I11 wieku zupelniö przeciwny zaptjdom jednostek. Nepatywny po- 
stulat wolnoSci, wyzuawany od kilkuset lat przez spoleczehstwo pol- 
skie, doprowadzil byl Rzeczpospolitij do zupelnej anarchii i wykazal, 
zewolnoscoficyalnajest najlepszem polem dla praktykowaniabrutalnej 
przemocy moznowladcöw. Nie moglo wi§c byc spoleczehstwo zindenty- 
fikowane z sumg skladajijcych je jednostek. Kazdy öwezesny Polak 
czul dobrze, ze ojczyzna to coS istniejijeego po za terytoryum i lud- 
noScig, ze istniec musi jakas wi§z ogölna, Igczgca wszystkie jego cze- 
äci, i nie btjdijca tylko wynikiem sumy woli jednostek. Wi§z prawua 
röwniez uie mogla bj'c przez reformatoröw uwazana za istot§ spole-

l) loc. cit. 1». 157



czenstwa. Przeciez vv Polsce wi§kszos6 praw istuiala tylko w aktacli 
konstytucyj, sejmowycli, a od calego stulecia wszystkie prawie 
sejuiy— jedyny wyraz jednosci prawno-panstwowej kraju, .jedyna 
cliwila, gdyRzeczpospolitaiyia jako swiadomy panstwowyorganizm— 
byty systematycznie zrywane. Byl to jedyny w öwczesnej Europie 
przyklad narodu bez wladzy wykonawczej, bez wojska, prawie ze bez 
prawa spöjni ekouomicznej, zyjgcego jednak saniodzielnem zyciem 
i czujgcego si§ spoleczenstwem. Zresztg absolutyzm zachodni nadto 
byt w oczach samych zachodowcöw zdyskredytowauy, by mögl si§ 
stac wzorem do naSladowania dla narodu, majgcego wrodzony wstret 
do „absolutum dominium“.

Jako skierowany przedewszystkiem ku praktycznym chwilo- 
wym zagadnieniom, uie troszczyi si§ reformatorski prgd w Polsce
0 natychmiastowe wyrobienie sobie filozoficznych przeslanek. Dla
tego tez widzimy w pierwszych jego fazacb importowaue teorye 
fizyokratyzmu i niemieckiej kameralistyki. Dwa najpierwsze postu- 
laty polityki biezgcej: rozwigzanie kwestyi ekouomicznej, glöwnie 
w zwigzku z kwestyg uposledzenia stauowego chlopow i wzmocnie- 
flie pot̂ gi narodu przeciwko zaborczym zakusom panstw osciennych, 
znalazly wyraz swöj w dwu prgdach ideowych: fizyokratyzmu
1 kameralistyki.

Pp. Korzon i Grabski dowieäc si§ starajg, ze latwosö z jakg za- 
szczepil si$ 11 nas fizyokratyczny kierunek mŷ li, wyplywa ze zgo- 
dnosci jego z zasaduiczym polskim poglgdem na sprawy ekonomiczne. 
Pierwszy Siegfried Hüppe w pracy swej „Verfassung der Republik 
Polen" ‘) wywodzi zasady postulatöw fizyokratyczuycli z poglgdöw 
wyrobionych przez szlacht§ polskg. Slusznie jednak, wedtug nas, kry- 
tykuje poglgd teu dr Marchlewski 2) podnoszgc, ze istnienie w danym 
kraju zapatrywan pewnych na praktyczne kwestye ekonomiczne, 
prowadzi jeszcze koniecznie do zbudowania zwartego systematu 
ekonomicznego. Niewgtpliwie tez ma on slusznoäc, gdy twierdzi, 
iz genezy fizyokratyzmu szukad nalezy w ekouomicznych warun- 
kacb francuskich, i ze nie potrzebowali pisarze ekonomiczui tej szkoly 
szukac wzoröw praktycznego zastosowania fizyokratyczuycli postu
latöw w kraju, przez to zastosowanie doprowadzonym do ekonomicz- 
nej ruiny. Nie mozna jednak nie zgodzicsitj z p. Grabskim3), gdy zasady 
polityki ekouomicznej szlaclity polskiej nazywa fizyokratyzmem.

•) Berlin 18t>7.
2) Fizyokratyzm w dawnej Polsce. Warszawa. 1898. p. 0 i nast.
s) Loc. eit. p. 22 i nastepne. W szczegdlnoäci p. 2 7 — 3t>.



Rzeczy wiScie przebija si§ vv niej zapatrywauie na rolnictwo, jako 
na giöwne, jeSli nie jedynt*. zrödio bogactwa, na potrzeb<j zapewnie- 
nia rolnictwu wolnego handln, jeduem slowem ua rolniköw, jako na 
jedynych wytwörcöw, ktörym nalezy si§ zatem poparcie prawne, 
chocby kosztem innych — „jatowych“ klas. Zgadzamy si§ tez z p. 
Grabskim, iz w Polsce istniaio doskonale podloze dla przyjtjcia si§ 
i rozwijania fizyokratyzmu. Co zaS do kwestyi, dla czego promoto- 
rami jego byli stronnicy reformy, nie zas „republikanie“ — do pr/.y- 
czyn wyiuszczonyc.h przez p. Grabskiego (zwigzek z rewolucyjnemi 
ideami francuskiemi, wstr§t öwczesnych konserwatystöw polskich 
do wszystkich naukowych i filozoficznych systematöw, jako mocno 
podejrzanych o spoleczne i reliiijue nowatorstw'o) dodamy jeszcze i to 
ze fizyokratyzm, zgdal wyemancypou ania t. zw. „rolnika“ t.j. czlowie
ka bezposrednio pracujgcego na roli. Na Zacliodzie—we Francyii An- 
glii chodzitoousamodzieinienie drobnego dzierzawcy, polscy zaSfizyo- 
kraci natychmiast zmienili znaczenie slowa „rolnik“ i zastosowali 
go do chlopa. Konsekwencyg zasad fizyokratyzmu polskiego byloby 
zuiesienie poddanstwa i panszczyzny, i osadzeuie chlopöw na czynszu, 
jeSli nie zupelne ich uwlaszczenie.

To tez z calego fizyokratyzmu polskiego niewiele przedostalo 
si§ postulatöw do praktyki ekonomiczno-politycznej. Wprowadzony 
u nas przez komisy§ edukacyjng, do szköl w formie najczystszej, po- 
zostai oficyalnym niejako systematem ekonomicznym. W r. 1777 
Koltgtaj przyje-idza do Krakowa w celu zreformowania tamtejszych 
Ziikl idöw naukowych i mianuje mlodego Jana Sniadeckiego profeso- 
rem ekonomii w Szkole Nowodworskiej. Dla przygoto.wania wykla- 
du dostarcza mu Kollgtaj podr§cznik6w. Sg to: Quesnay, Dupont de 
Nemours, Mercier de la Iliviere. Jest to, wedlug swiadectw öwcze- 
snych pierwszy wyklad ekonomii w Polsce1). To pierwszenstwo jednak

■) „Gdy z woü Komisyi Kdukacyjnej wprowadzona zostala reforma na- 
uk do Akademii Krakowskiej, ukiad Doktora Q u e s n a y  do owego czasu 
w Polsce nieznauy, zaczgl naprzöd dawaö publicznie Jan Sniadecki w roku 
1777 w Szkoiach W ydzialowych Krakowskich, a we dwa lata potem w tej sa- 
mej Szkole Giöwnej Bonifacy Garycki; i tym to dwom szanownym Akademi- 
kom winni jesiesm y rozkrzewienie po calej Polsce tej nowej nauki w sposobie 
jak po wszystkich szkoiach Krdle.stwa Polskiego dawraua byla. Komisya Edu- 
kacyjna oddala pözniej t  ̂ Katedr^ Antouiemu Poplawskiemu...“ Przemowa 
Jankowskiego, Prefekta (iimnazyum Wolynskiego do ucznidw d. 5 Pazdzier- 
nika 1805 r. Cytata w przyp. do str. 12 tomu I „I)ziel“ Sniadeckiego, wyda
nie Michala Baliriskiego. Warszawa. 1839 r.
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jestmocno wijtpliwe, gdyz juz 1774 r. t. j. o :< lata wczeiniej wydat 
byl ksi$dz Antoni Poplawski ksigzeczkg su$ p. t. „Zbiör niektörych 
materyi politycznych“, w ktörej dzial caly po£wi§cony jest ek<>no- 
mice. Jest to czysto teoretyczny traktat, pisauy w duchu najprawo- 
wierniejszego Quesnay’owskiego fizyokratyzmu. Grlöwng zaletg jego 
jest to, ze autor stara sie zastosowac poglijdy francuskie do warun- 
köw polskich, nie ogranicza si§ wi§c do przezuwania filozoficznych 
idej fraucuskich in abstracto, lecz forinuiuje z doswiadczenia zdania 
wlasne. Z jednej strony zupelnie konsekwentnie dochodzi on do wnio- 
sku, ze pr/.yczynij upadku I’olski jest poddanstwo chlopa, z drugiej 
strony, zmienia strony spoleczii!}, fizyokratyzmu vv stosunku do rözne- 
go od fraucuskiego stanowego ustroju polskiego. „Roluikiem4- jest 
wi$c dla niego nie lennik, dzierzau ca, czy fermer, lecz poddany chlop 
i w imie ekonomicznych postulatöw domaga si§ dla niego reform.

JakeSmy jednak wspomnieli wyzej, niemozna bylo w öwczesnej 
Polsee gruutowad nauki spolecznej ua ekonomice. To tez tylko wtedy, 
gdy chodzi o reformy dotyczijce stanu wtoscianskiego, poslugujg sie 
möwey i publicysci sejmu czteroletniego argumentami ekonomi- 
cznemi. Zauwazyli to pp. Korzon i Grabski. Przebija si§ w tych do- 
wodzeniach jeszcze jeden rys charakterystyczny: sg one widocznie 
obliczone 11a przekonanie przeciwniköw 0 koniecznoSci natychmia- 
stowej reformy i argumenty dobranes^w taki sposöb, by uderzyc wuaj- 
czulszcj. strony wlaScicieli ziemskich. Möwcy i publicysci dowiesc 
s'nj staraja, ze poddanstwo wyehodzi na zle samej szlachcie, ze zwit̂ k- 
szy si§ dochöd z ziemi przez jego zniesienie. Widocznie chodzi 
stronnikom reformy 0 przeparcie na sejmie swych wniosköw, nie 
zas 0 wszechstronne pogl b̂ienie kwestyi przywilejöw stanowyeh. 
Uznajfj oni z jednej stronjr koniecznosc rozmnozenia liezby czynnych 
obywateli przez wlfjczenie do ich liezby oäwieconych elementöw 
mieszczan<kich oraz wynalezienie dla wszystkich klas ludnosci spo- 
sobu zainteresowania ich losem Rzeczypospolitej — przez rozsze- 
rzanie horyzontu chlopa. Dlatego tez poza widocznemi koncesyami 
poczynionemi przeciwnikom, no-i sformulowanie Konstytucyi 3 -go 
maja, Charakter czysto praktyczny — w zasadaeh zas jej panuje pe- 
wien chaos, tatwy do zrozumieuia. Nie chodzilo bowiem jej promoto- 
rom 0 stworzenie konsekwentnej konstytucyi, b§dijcej wyrazem praw- 
no-panstwowym rozwoju naro lowego, lecz przedewszystkiem 0 jak- 
najszybsze wzmozenio sil narodu, przez zaspokojenie pal ĉych jego 
potrzeb. Nie przeczy to bynajmniej slusznemu twierdzeniu, ze cala 
ta Konstytucya wyszla z uznanej Swiadomie lub pölSwiadomie jednej 
centralnej zasady: wzmozenia sil narodu przez podniesienie jego ko-



ercytywnej pot§gi moralnej — zasady, ktöra stala sî  osig spolecz- 
nego myslenia polskiego nietylko konca XVIII wieku.

Wyrazem wspomnianych czysto praktycznych postulatöw spo- 
lecznych stali si§ ci, ktörych p. Grabski nazywa polskimi kamerali- 
stami. Nie p >gl§bili oui teoretycznych poglgdöw. Cala ich dzialalnosö 
ograniczyla si§ do uszeregowania zgdan natychmiastowych, pocho- 
dzgcych z odczucia palgcych potrzeb Iizeczypospolitej. Gorgcy patry- 
oci, widzgc upadek narodu, brak kompletny sil w spoleczeüstwie 
i grozgcg materyalug przemoc oscienug, wolajg o wzmocnienie pan- 
stwa, o podniesienie jego zasoböw skarbowych, przedewszystkiem 
zas chcg przemocy przeciwstawic pot§g<j, wolajg wi$c o wojsko. Wi- 
dzieli oni, ze bez wojska kraj zgingc musi, a ze stau luduô ci i skar- 
bu jest waruukiem niezb§dnym dla utrzymania sily zbrojnej, domaga- 
jg si§ przedewszystkiem poduiesienia zdolnoäci podatkowej kraju. 
Polityka ich, zwröcona zwlaszcza ku usuni§ciu uatyclmiiastowemu 
najwidoczuiejszych braköw ustroju panstwowego, nie wymagala teo- 
retyzowania. Bolgczki glöwue byly tak silnie odczuwaue, ze nie po
trzeba bylo dowodzic ich szeroko, nalezalo tylko wynalezc srodki dla 
ich zalagodzenia. Literatura tego kieruuku nosi tez ogöluy charakter 
polemiczny, dobiera argumentöw, ktöre wydajg si§ jej najjaskraw- 
szemi, uie zgl§bia zwigzku zachodzgcego mi§dzy jej zgdauiami. „Li- 
sty patryotyczne“ Wybickiegoi czasopisma warszawskie: „Dzieunik“ 
i „Pami t̂nik“ sg wymownyni dowodem zupelnego eklektyzmu teo- 
retycznego tego kierunku, ktöry jednak wywola! swojg wlasuie prak- 
tyczuoäcig caly szereg zajadtych pol^mik, walk i w koncu dobroczyn- 
nych reform. Z tego tez kieruuku czysto praktycznego, wylonily si§ 
pözniej syntetyczne systematy spoleczno gospodarcze ktöre na- 
zwacbyämy mogli doswiadczaluemi — w przeciwienstwie du tylu in- 
uych apriorycznych. Gdzie niegdzie kameralisci przypominajg sobie 
oficyalny obowigzek sklonienia glowy przed powaznym systematem 
tizyokratycznym. .Dziennik Handlowy“ i ozpoczyna swg dzialalnosc 
od opublikowania fizyokratycznych artykulöw. Sprzeniewierza si§ 
jednak szybko temu kierunkowi i w dalszym ciggu zamieszcza juz 
prawie bez wyjgtku rozprawki ekonomiczne, wykazujgce potrzeby tej 
lub owej galtjzi wytwörczoäci w zwigzku z intereseni panstwowym. 
luteres panstwowy jest jedyng stale dominujgcg uutg wszystkich pra-

') Grabski loc. cit. p. 50 i nast^pne. \V calej tej krötkiej charakte- 
rystyce karaeralizmu polskiego zgadzam sie najzupelniej z p. Grabskim, odsy- 
laiu witjc po (lokladaiejsze zapoznanie sie z kierunkiam kameralnym do jego  
ksiazki.



wie pisarzy reformy—i z socyologicznego punktu widzenia nalezalo- 
by ich zgrupowac raczej pod ogölng nazwg: „szkoly panstwowo-poli- 
tycznej“ (jesli wogöle mozna tu o szkole möwic) — zdaniem uaszem 
blizej okreslajgcg ich kierunek mySli niz niemiöcka nazwa kamera- 

list6w.
Wi§cej wartosciowym pod wzgl§dem systematycznosci filozo- 

ficznej jest fizyokratyzni u nas. Niemozna go tez nazwa6 zupelnie ja- 
lowym, jak to czyni p. Grabski. Zapewne pisarze polscy kierunku te
go nie wprowadzili wielu oryginalnych mySIi do nauki, nie zdobyli 
si§ na wlasne ugrupowanie zjawisk. Bgdz co bgdz jednak ksigzka 
Stroynovvskiego ') zawiera szereg poglgdöwnaspoleczenstwo, jako ca- 
lo£6, ktöre cechuje juz pewna sauiodzielnosc, wykazujgca, ze autor nie 
szedl w przeslankach swych Slepo za francuskimi wzorami

Pod wzgl̂ dem metodycznym Stroynowski stoi juz na czysto na- 
nkowym gründe. Odrzuca on wszelkie doktryny, poj§cia oderwane, 
paczgce tylko poglgd nasz na spoleczenstwo: „zrzödlem wielu bl§döw 
dwie glöwue byly i sg dotyehczas przyczyny: p i e r ws z a  vvyobra- 
zenie faiszywe lub cieniue i niepewne: druga... gdy pospolicie od 
dalekich ogölnych, a cz§stokroc mniey pewnych Propozycyi, Pryn- 
cypiiami zwanych zaczynano“. (str. 9). Stosownie do tego rozpoczy 
na Stroynowski badanie swoje od stwierdzenia niepozuawalnuäci isto- 
ty rzeczy. „Przez Istot.§ (essentia) rozumie ig Filozofowie takg wlas- 
nosc rzeczy, ktöra ig zupelnie od wszystkich iunych rözni, ktöra b§- 
dgc naypierwszg, z inney wlasnosci nie wynika, a wszystkie od niey 
swöy poczijtek biorg “... a dalej powiada .... za pomocg zmyslöw i do- 
Swiadczenia poznac tylko mozemv wlasnosci i sily, ktöremi rzeczy ob- 
darzone sprawowac mogg iakie odmiany, lub im podlegac: zbiör ta
kich wlasnosci i sil zowiemy naturg“ *). W dalszym ciggu odröznia 
Stroynowski we wlasnosciach rzeczy istotne i przypadkowp, t. j. te 
ktöre sg nierozdzielnie z rzeczg zwigzaue i te, ktöre rzecz nabywa 
lub traci nie zmieniajgc swpj istoty. Po tym krötkim teoretyczno po- 
znawczym wst̂ pie, Stroynowski bezposrednio juz przechodzi dobada- 
nia spoleczenstwa, okresliwszy jeszcze swe pojmowanie porzgdku fi- 
zycznego i inoralnego, w zupelnosci zapozyczone od Quesnay’a. Do 
pierwszego nalezg wszystkie zjawiska niezalezne od ludzkiego rozu-

') Nauka prawa przyrodzonego, polityeznego, Ekonomiki politycznej
i prawa naroduw— Przez Hieronima Stroynowskiego, biskupa koadiutora luc- 
kiego... Edyeya czwarta w Warszawie 1805 r.— (Pierwsze wydanie w' W il- 
nie w 1785 r.).

2) p. 10.



muiwoli — a zatem przyrodnicze. Do drugiego cala dziedzina 
psychiczna. Porzgdek przedwieczny, listanowiony od Boga, obejmuje 
caloksztalt praw moralnych i fizyczuych. — Czlowiek jednak, b̂ d$c 
wolnym, moze si§ do norm moralnych stosowad lub nie, moze je za- 
poznawac. Dopiero z analizy zjawisk spolecznych da si§ wyprowadzid 
wniosek o istotnych wlasciwoSciach zjawisk moralnych i odnalesd ] ra* 
wa, do ktörych winna si§ przystosowad wola ludzka. Porzjjdek mo- 
ralny —powiada Stroyuowski—nie zalezy od woli i muiemania ludzkie- 
gou J) jest on absolutny, i wykazanie jego zasad jest celem uauki 
spoleczuej. Dlatego tez Stroynowski uwaza etykg za podstawg wszel- 
kiej nauki prawnej czy ekonomicznej.

To pojmowanie spoleczenst wa jako zwi$zku etycznego, zjawia 
si§ po raz pierwszy wyraznie w pismach Stroynowskiego. Zapewne 
reminiscencye zQuesnay azaciemniaj^mySl autora, nie umiesi^onzdo- 
liyd ua wlasmj analizy spolecznych zjawisk, w ekonomii zaS jest zu
pelnie prawowiernym fizyokratg. Cala mysl porzijdku moralnego i fi- 
zycznego jest wprost zapozyczoiuj z tizyokratöw francuskich. Gdy je
dnak u nich zjawia sie ona w czystej swej formie jedynie u twörcy 
szki'ly, n nastgpcöw zas caly porzgdek moralny zostaje zatopiony 
w fizycznym, u Stroynowskiego rozdzial dwu kategoryj zjawisk utrzy- 
manym jest z calij, konsekwencyq,. I jest to latwem do zroztimienia. 
Nie mögt öwczesny samodzielnie myslijcy Polak zgod/id si§ na poj§- 
cie spoleczenstwa jako jedynie przyrodniczego zjawiska. Bylo nadto 
jasnem dla kazdego, kto zyl i myslal w Bzeczypospolitej, ze spolecz<-n- 
stwo jest zwigzkiem duchowym, ze jest 0110 koniecznoSciij istnienia 
samych jednostek, by mögl si§ Stroynowski zdecydouadna upatry- 
wanie jego elementöw jedynie w jednostkach Polski swiatopogl d̂ 
pisarza naszego wyrazil si§ w dalszych wywodach Stroynowskiego
0 stosunku jeduostki do spoleczenstwa, bardzo wybitnie. Powtarzam: 
polski Swiatopoglijd — gdyz w nast p̂stwie staje si§ jego poglgbienie 
glöwnym celem calego spolecznego myslenia polskich pisarzy—znpel- 
nie w tem oryginalnych Podobny poglipl na spoleczeristwo jest na
wet niezrozumialy w innych warunkach niz öwczesne w Polsee—gdy 
bylo jasnem dla kazdego, iz jedynie podniesieniem duchowej wartoSci
1 spotggowauiem moraluej spöjni narodu, zdola si§ go uratowad od za- 
glady. Dla Kousseau’a tylko rodziua jest spolecznoScig. przyrodzo- 
n§—i to tylko do tego wieku, w ktörym dziecko przestanie potrzebo- 
wac opieki. Wszelki iuny zwiijzek mitjdzy jednostkami, nawet mi§- 
dzy rodzicami i dziedmi, jest jego zdaniem „umöwionym“ (convenue).

') p. 48.



Przeciwnie u Stroynowskiego: czlowiek kazdy rodzi si§ w spoleczno- 
sci iz niej nie wychodzi nigdy. .leduostki nie przyst p̂ujg do zwigzku 
spolecznego w imi§ wzajemnego interesu wszystkich, lecz nie dajg si§ 
wyobrazi<5 po za spoleczenstwem, sg z niem nierozdzielnie zwigzaue; 
zaledwie pomy31e6 mozna czlowieka samego. „... stan spolecznosci jest 
przyrodzonym czlowieka staneni *)“.

Co prawda zdarzaj-j sî  u Stroynowskiego reminiscencye: „Spo- 
lecznej umowy“. Wspomina on o tem, ze: „spolecznogc... zawisla na 
wzajemnem Igczeniu si§ ludzi wzajem si? potrzebujgcych, ku wzajem- 
nemu swym potrzebom dogodzeniu“. Je l̂i jednak poröwnamy 
zdanie to z innemi stronnicami ksigzki Stroynowskiego— dojsc musi- 
my do przekonania, ze rozumial on stan spoteczny, jako niezb§dny wa- 
runek zycia jednostek, jako wyptyw odwiecznego porzgdku moralne- 
go, niezalezny od woli osobnika. Nie zaajdnjemy tez u Stroynowskie
go, zadnego abstrakcyjnego: „stanu natury“ poprzedzajgcego spole- 
czenstwo.

Te idee jednak, ktöre dopiero w zawigzku znajdujemy w ksigzce 
Stroynowskiego, znalazly w tym samym czasie pelny swöj wyraz 
u dwu pisarzy polityeznych, mianowicie u Staszica i Kollgtaja.

Jesli Stroynowskiego umiescilismy w pracy tej bezposmlnio 
przed Staszicem i K'dlgtajem, nie ztiaczy to, bySmy uwazali dwu wy- 
mienionych pisarzy za jego uczniöw. Na zaduym z nicli nie znac bez- 
posredniego wplywu Stroyiiowskiejro. Ale wlasnie podobienstwo za- 
sadniczych poglgdöw na spoleczenstwo u wszystkirh tych myslicieli, 
kazalo nam to uczynitf. Pomimo, iz Stroynowski w ekouomii jest naj- 
prawowierniejszym fizyokratg, Stasziczaäi Kollgtaj w.ycliodzg glöw- 
uie z pobudek praktycznycli—w czem mogg byc tnvazani za blizszych 
paiistwowemu kieruukowi w Polsce öwczesnej2)—zrödlo ich filozofii 
spolecznej jest ideutyczne: jest to odczucie bezposrednie moralnego 
charakteru jt-dnosci narodu. Jeszcze bardziej utwierdza nas w tem 
przekonaniu jednoczesuoäc ukazania si§ ksigzki Stroynowskiego
i „IJwag“ Staszica *).

Filozofia Locke’a i jej rozwini§cie przez Coudillac’a byly wöw
czas podstawg wszelkich rozmySlaii nad czlowiekiem. Wszyscy nasi

') p. 26
2) Pan Grabski (loc. cit.) uwaza tez „kameralistdw“ polskicli za po- 

przednikdw obu tych pisarzy.
•’) 1785.



pisarze sg wychowani na Condillac'u. Komisya Edukacyjna, w ktörej 
najczynniejszymi ludzmi byli nasi spoteczni mysliciele, polecita jego 
„Logik§“ szkolom, jako najlepszg. Mozerny tylko by6 zadowoleni 
z tego kierunku, gdyz sensualizm niepozwalat mysli polskiej wchodzic 
na drog§ bezplodnej öwczesnej metafizyki niemieckiej, dawat podsta- 
w§ krytyczng wnioskom, a nie sama tresc zasady: „nihil est in iutel- 
lectu quod non fueritin sensu“, zamykal droge wszelkiemu doktrjner- 
skiemu wychodzeniu z apriorycznych zasad. To tez filozofi§ spoleczng 
Staszica, Kollgtajaiw koncu Sniadeckiego, ceclmje gcistosc myälenia, 
rzadka nawet u znacznie pözniejszych pisarzy, i opieranie si§ nie na 
autorytetach, lecz jedynie na znajomoSci wlasnej spolecznych zjawisk.

„Uwagi“ Staszica poSwî cone sg zagadnieniom praktycznym, 
glöwnie zaS wychowaniu publicznemu. W niem widzi on ratunekkra- 
ju. Na poczgtku stwierdza on, zgodnie z Lockern, Condillac’kiem
i Bussein, ze czlowiek jest rodzgc si§ tylko „czuly“, t. j. obdarzony 
umystami i zdolnoäcig do odczuwania bölu lub rozkoszy. Zadnych nie 
posiada umysl ludzki poĵ c wrodzonych. Jedynem kryteryum post§- 
powania jednostki, je.st s/ukanie rozkoszy, a unikanie boleSci. „Nie- 
ma (czlowiek) zadnej wiadomosci wrodzonej; przez zmysty kazde czu- 
cie odbiera. Ma pamî c. Ma wî cej lub mniej wiadzy do poröwnywa- 
uia swoicli uezuc i swoicli wyobrazen, przez to poröwnanie uczucia 
stwarza wyobrazenia, przez poröwnanie wyobrazen skladamyäli. Ciato 
tylko mysli wykonywa. Oto wszystkie przyrodzone wtasnoäci zdro- 
wego cztowieka. Wi§c czlowiek do e d u k a c y i  ma dwie rzeczy: 
dusz§ i ciato“ ’ ).

Z tego samego zalozenia wychodzi i Rousseau w Emilu. Qdy 
jednak ten ostatni, dalej wyprowadza ztgd cel wychowania, jako 
szcz ä̂liwosc jednostki bez zwröcenia uwagi 11a cel spoteczny, Staszic 
pojmuje szcẑ sliwogtf zupelnie inaczej. Jednostka wedlug niego ma 
jedng tylko dyrektyw§ post̂ powania: „bojazn cierpienia“ — jest to 
struna 11a ktörej winno grac wychovvanie. „Czlowiek ma jeden nieod- 
mienny 1 rzymiot: bojazn cierpienia. czyli ch§ö zycia, albo jak pospoli- 
cie nazywamy, by6 szcz§sliwym koniecznie chciec musi“ -). Lecz „edu- 
kacya tak nas przerobic moze, ze istotne czlowieka nieszc/. ĉie obie- 
ramy za naszg szczesliwosc“. \V rzeczy samej — poniewaä szczgäcie 
czlowieka zalezy od jego 0 niem wyobrazen, te zas wyobraieuia zalezg 
od wplywöw zewn§trznych, od wychowania, nielogicznoScig jest jak 
to czyni Rousseau, szukanie istoty szcẑ scia \v jednostce — w czems



tak röznem i niestalem. Celem wychowania zatem jest wykazac czlo- 
wielcowi jego „szcz§sliwoSd“ istotng, spoleczn$—bo tylko wjednoSci 
celu indy widualnego z celem spolecznym lezec moze rzeczy wiste, trwa- 
le szcz§äcie. Czysto jednostkowo—szcz§£liwoä6 zalezy na tem jeno, by 
miec „poköj“, „zdrowie“, «zycia pierwsze potrzeby“. Falszywy indy- 
widualizm kazal czlowiekowi szukac osobistych rozkoszy — czlowiek 
stwarzal wcifjz nowe: „szcz§Scia“ lecz „szcz§sliwoSci“ nie znalazl 
w nich, bo im wi§cej ich wymyglil, tem wi§cej potrzebowal. Sij to uro- 
jone zrödla szcẑ Scia — zycie wci§z wykazuje nam, ze pomnazaj;} one 
tylko snm§ bolesci — a zatem jedynie w rzeczy stalej, citjglej szukac 
szcz ŝcia si§ winno. Tem szcz§sciem jest: „uzyterznosc dla towarzy
stwa“.

Dalsze wnioski nie potrzebnjg, komentarzy: „Poniewaz... szcz§- 
sliwosc czlowieka obywatela nierozdzielnjj, jest od szcẑ Scia calego 
towarzystwa; poniewaz szcz§sliwos6 towarzjTstwa wynika z uzytecz- 
nosci wszystkich mieszkancöw jego, przeto koncem edukacyi byc po- 
winna uzytecznosc obywatela*.

Stosunek jednostki do spoleczenstwa, zaznaczony w przytoczo- 
nych zdaniach, wyrazony jest jeszcze dobitniej w innych miejscach. 
Przytem Staszic, nietylko poraz pierwszy w Polsee, lecz o ile wiem i po raz 
pierwszy w Europie,postawiltwierdzenie: ze „spolecznoScjestjednamo- 
raing, istnoscii}, ktörej czlonkami sq ebywatele“. „Przeto prawdziwe
i wlasne dobro kazdego nie rözni si§ oddobra towar zystwa calego. Przeto 
w kazdej spolecznoSci, obywatele tak s§ zwigzani, iz jeden nie moze 
szkodzi6 drugiemu, aby tem nie krzywdzil towarzystwa calego i nie- 
szkodzil sobie samemu. Ten to ostatni zwî zek powinienby zostac 
grnntem moralnej nauki1). „Nasza dotychczasowa moralnoSd byla 
czezg i bezskuteczn§, bo tych zwiazköw nie tlömaczy“. Gdyby jak 
Staszic wymaga tego, zbudowano czysto spoleczng, etyke, „prawidla 
wewngtrznej ekonomii krajn, bylyby prawidlami moralnoSci obywa- 
telskiej“ a). Zdanie: „Nie czyn drugiemu co tobie nie milo“ po wytlö- 
maczeniu wszystkich tych zwiijzköw spolecznych, powinno zjawiac si§ 
w umyäle ucznia w nieodl ĉznem towarzystwie drugiego zdania: „bo 
to samo stanie si§ tobie samemu“ *).

Nie znaczy to, by Staszic moralnoSd gruntowal ua plytkim ego- 
izmie, na bojazni odwetu. Lecz w mysl twierdzenia, ze „spolecznoSd 
jest jednfj moralnq istnoScig“ zwiijzek szcẑ Scia jednostki zeszcz ŝciem

>) p. 18. 
a) P. 18 . 
3) p. 1!*.



222 F IL O Z O F lA  S P O LE C Z N A .

wszystkich, jest dlaü kouieczuy. Jeduostkajest wlasnoäciij. spoleczen- 
stwa, jej rzeczij. Po za spoleczenstwem czlowiek nie istnieje. Jest on 
wytworem, wypiywem ogölu - i ogol dbad o to powinien, by nie do- 
puszczal szkodzenia sobie sameniu przez d ẑenie do osobistych jeduo- 
stkowycb celöw. „Zosta<5 obywatelem jest wyzuc s:§, czyli oddac swo- 
j$ wol§ i swoj% moc osobistij towarzystwu calemu“ „Wi§c nikt do 
niewoli, ale kazdy rodzi si§ do spoleczenstwa. Czlow'iek w ten czas 
wolnosc utraca, gdy byc polusznym przestaje. Najistotniejszym przy- 
miotem wolnego obywatela jest posluszenstwo*2).

„ Jeden B’>gi towarzystwo s<} wzgl̂ dem czlowieka samowladca- 
mi. Bo czlowiek wzglgdem nich jest cz$stki} nieskonczenie mal;}. Kaz- 
da jego wlasnosc jest mu tylko oil nich pozwoloiuj“ *).

Jest to wi§c poglq,d na spoleczenstwo czysto juz socyologiczny. 
Gdy na zachodzie pauuje pogl4d prawny, uwazajacy spoleczenstwo 
za prawnie zwiijzani} spolk§, Staszic patrzy na jednostk§ z punktu 
wjdzenia spoleczenstwa, jako calô ci.

II.

Powyzszy poglfjd Staszica na stosunki miedzy jednostkami na- 
zwalismy s o c y o l o g i c z n  y m—gdyz rzeczy wiscie stanowisko tego 
pisarza jest czysto spoieczne. Naturalnie niezawsze metoda spolecz- 
nej nauki, ktöra wszelkie zjaw iska rozwaza wzgl§dnie do ostateczne- 
goich podloza, wi§zi psycbicznej miedzyjednostkowej, jest u Staszica 
utrzymana w swej czystosci. W kazdym razie, pod wzglfjdem meto- 
dycznym widzimy tu wielki krok naprzöd. .Jest to przeniesienie poj§- 
cia dostaterznej podstawy zjawisk spolei znych po za jeduostk? — po- 
lozenie nacisku l.a stosunek wi ẑqcy jednostki ze sobij. Rozpatrzmy 
teraz dalsze zastosowauia tego poglijdu.

Dotijd widzielismy, ze Staszic pojmuje spoleczenstwo, jako ca- 
los<5 istniejf̂ ca rzeczy wiscie, zyjjjĉ  wlasnem zyciem, ze istota tej ca- 
losci uie lezy w osobnikach, lecz poza nimi. Powiedzenie jednak, iz 
spoleczenstwo jest: „istnoäciij moralnij“ nie wystarcza, by pojq.6 tres6

») p. 11).
2) I». 1 9 .
:’) Str. 5 I 52



*ego zdauia Aby wi§c mödz wuikngc \v natur§ tej Jstnosci“, musial 
si§ uciec Staszic do rozpatrzenia jej powstawania. Tylko bowiem 
wyobraziwszy sobie spoleczehstwo w jego najczystszej i najpierwot- 
»iejszej formie, mozerny dojsc do poj§cia, ktöre juz dalej zredukowac 
si§ nieda — a do ktörego wiuny si§ sprowadzid wszelkie zuane nam 
spoleczne stosunki.

Metoda, ktörg posluguje si§ Staszic n tym wypadku, zwana przez 
niektörych badaczy „izolacyjng“, polega na vydzieleniu z po- 
r̂öd mnöstwa doswiadczalnieznanychczyniköw przemian spolecznych 

jednego i rozpatrzenie wszelkich innych, jako od niego poclmdnych. 
W ten sposöb uznaje sitj za spr̂ fcynfj wszelkiej spolecznej zmiauy, je
den motyw woli ludzkiej—naprzyktad ekonomiczny— i do niego spro- 
wudza sitj wszelkie inne. Metoda ta koniec/.na dla wszelkiego uogöl- 
nienia, przedatawia, jednak w naukach spolecznych niebezpieczenstwo 
ktö rego nie ma w naukach przyrodniczych—wybör bowiem kategoryi 
ni iralnosci, do ktörych sprowadzid nalezy wszelkie inne, jest tak da- 
lece zalezny od odczucia indy widualnego, ze kazdy badacz prawie mo
ze tworzyc wlasne teorye, zaröwno prawdopodobne, jak wszelkie inne.

Po za tem niebezpieczenstwem, mamy jeszcze ogromna niepew- 
uosc sprawdzianöw uaszych hypotez. W doswiadezeniu przyrodniczem 
mozemy z latwoScig usungd wplyw otaczajgcych warunköw, lub wplyw 
ten uczynic stalym ua caly czas trwania badanego zjawiska. Mozemy 
wi§c badac bezposrednie n*st§pstwo przemian, powodowauych przez 
jeden tylko czynuik. Gdy np. ehcemy dokladnie poznac zwigzek za- 
chodzgcy mi§dzy szybkosciij ciala spadajgcego a odlegloScig od ärod- 
ka ziemi, mozemy przygotowac sobie tak warunki doswiadczenia, by 
uniezaleznic caly jego przebieg od warunköw otoczenia. Mozemy 
zresztg powtör/.yd doäwiadczenie nieskonczong ilosd razy w rozmai- 
tych warunkach otoczenia, tak, ze wreszcie otrzymam y, zupelnie Scislg 
formulke matematyczng, wyrazajgcg wzajemuy stosunek danycli lizycz- 
nych, sprowadzanych do elementöw przestrzeni i czasu. Nie podobne- 
go nie mamy w naukach spolecznych. Juz w samej naturze spoleczne- 
go zjawiska, lt-zy jego uiepozuawalnogd za pomoeq. metod przedmiotu- 
wye.h. Przedewszystkiem stalym poürednikiem mi§dzy rozmaitemi 
przemianami jest psychika ludzka — niedajgca si$ poznac inaczej jak 
za pomoeg doswiadczenia wewn§trznego. Wszelki eksperyment jest 
z göry wylijezony—a uwazanie tych lub innych czynniköw przebiegu 
duchowego za stale, jest zawsze w wysokim stopniu dowolne. Thünen, 
ktöry w ekonomii metodg izolacyjng doprowadzil do szczytu wydo- 
skonalenia, zbadal np. stosunek zachodzgcy mî dzy intensj wnoäciij, 
kultury rolnej i odlegloscig od ryuku zbytu. Buduje on idealne pan 
st wo z jednem miastem posrodku, bez zadnych granic, bez komunika-



cyj wodnych, z jednostajtiij, glebg, jednakiemi wszgdzie drogami i t. d. 
Pomimo calq, scisloäc dedukcyi nie mozemy jednak uwazac rezultatöw 
osiq,gni§tych przez Tbiinena za prawa bezwzgltjdne, lecz tylko za 
wyraz wzgl<jdnie stalego stosunku. Thünen bowiem pomija ztt- 
p̂ lnie psychik§ ludzkij, ktöra posrednicz ĉ mi§dzy przyczy- 
ng a skutkiem, mî dzy odleglnScii} od rynku zbytu a intensywnoSciij, 
kultury, sprowadza niezawsze ekonomicznie racyoualne wyniki.

AVartoS6 tej metody zalezy wi§c jedynie od tego, o ile stosujijcy 
jfjbadacz nadal znaczenie pierwszorz§dn6 tym czynuikom spolecznej 
psj'chologii, ktöre rzeczywiscie nie dadzg si§ juz do inuych zreduko- 
wac, a we wszystkich czasach i wkazdem miejscu grajg rol§ pierwotnij.

Rousseau we wszystkich swych analizach stosunköw spolecznych 
dal nam przyklad poszukiwania pierwotnych motywöw postepowania 
czlowieka. Cala fllozofia spoleczna wieku XVIII-o post§puje tu w spo
söb prawie zawsze jednaki. Wychodztjc z zalozenia, ze czlowiek nie 
ma zadnych wrodzonych wyobrazen. zadnych poĵ c pröcz poddanych 
mu przez doSwiadczenie zmyslowe, starajij si§ uczeni i> zbadanie ja- 
kimbyd powinien stosunek czlowieka do czlowieka w czystym „stanie 
natury“,t.j. wyl$czywszy wszelkie poj§cia religijne, prawne, spolecz- 
ne i t. p. ktör* sjj tylko wytworem wiekowej kultury. Czlowieka 
bierzesitj tu zawsze jako jednostk§ zupelnie wolnij <>d wszelkiego spo- 
lecznegozwiijzku. Jedynie'rodzina zdaniemRousseau’a jest naturaluem 
spoleczenstwem—wszelkie inne jest warunkiem umowy. .Tasnem jest, 
ze jednostka, wchodzgc w stan spoleczny przez umowe, oddaje ze 
swej przyrodzonej niezaleznosci tyle, ile potrzeba dla jej zachowania, 
a ze nie wnosi do spölki nie innego, czego by nie wnosily inne jednost
k i—naturalna umowa spoleczna oparta byc niusi na zupelnej wzajem- 
nosci obowi$zköw. Kazdy stan spoleczny, w ktörym jednostka znajdo- 
walaby tam§ dla swego rozwoju, jest z natury rzeczy zwyrodnialy. 
Celem wi§c spolecznego zwiqzku, jako spölki, jest tylko jednostka.

Przyznac trzeba, ze Staszic .swej analizy nie doprowadzil do te
go stopnia doskonaloäci, co 11p. Rousseau w swej rozprawie o nieröw- 
nosci ludzi ‘). Jest to uiezaprzeczoiu} wyzszoSci$ genewskiego filozo- 
fa. W calem jego dowodzeniu niema luk i opuszczen, ktöre znajduje- 
myuStaszica. Nie piszijc specyalnego dziela, dotyczijcego filozofii spo
lecznej, napomyka zaledwie Staszic o wielu kwestyach pierwszorz^d- 
nych. Doszukujijc sie zas podstawy spoleczenstwa nie zapuszcza si§

') „D is-ours sur cette question proposce par l'Academ ie de Dijon: 
Quelle est l ’origine de l’inegalitee parmi les hommes et si eile est autorisee par 
la loi naturelle“''1 Ed. Garnier Frferes, Paris.



w zawile analizy psychologiczne — lecz wprost stawia hypotez? uie 
motywuj ĉ jej szeroko.

W sformulowaniu swem hypoteza ta brzmi podobDie do innych 
öwczesnych. ,luz w rozprawie o nieröwnosci ludzkiej rozrözuia Rous
seau „dwarodzaje nieröwnosci“ ...jedn$ uaturalng. czyli fizyczn ,̂ gdyz 
jest ustanovviona przez natur?, ...drugij, ktör$ nazwac mozna moraln$ 
lub polityczna, gdyz jest ustanowiona a przyuajmniej zatwierdzoua 
za zgod̂  ludzi'). W stauie najpierwotniejszym istnie«? mögt oczywi- 
scie tylko pierwszy rodzaj nieröwnosci, nie majijcy zresztg znaczenia 
wobec samotuosci ludzi. Zrzeszanie si?, wywojane potrzebami wspöl- 
nemi inusialo zasadzac si? ua wzajemnoäci. Dopiero z nastaniem wia- 
snoäci i z rozwojem stosunköw gospodarczycb pocz?la si? nieröwnoSc 
ludzka. Spoleczenstwo powstalo zatem ze stowarzyszenia si? wolnych 
jednostek i koniecznym skutkiem stanu spolecznego, o ile zachowano 
pierwotiuj, umow?, jest röwnosc zupelua. Stowarzyszajijc si? ludzie 
stawiali sobie nast?puj$ce zagadnieuie: jak znalesc form? stowarzy
szenia, ktöraby bronilai ocliraniala cals} [.ot§ĝ  wspölnsj osob? i dobro 
kazdfcgo stowarzyszonego, i w ktörej to formie kazdy iijcẑ c si? ze 
wszystkimi bytby jednak posluszny tylko sobie i pozostal röwnie wol- 
nym jak przedtem W chwili stowarzyszenia si?, przez akt ugody 
spolecznej kazdy: „oddaje swoj$ osob? i cali} swi>j§. wol? pod najwyz- 
sze kierownictwo woli ogoluej“ i tem samem staje si? czfjstksj swiezo 
powstalej calosci, nowego ciala moralnego i kollektywnego. Tem sa- 
mem spoleczenstwo jest tylko instytucyij. prawnsj., rnnĵ ĉ  swöj pocz$- 
tek i jedyny cel w jednostce. Wszystkie normy prawa i moralnoäci 
wyplywajjj, z dwu zasad poprzedzajijcych wszelkie rozumowanie: pier- 
wsz$ Jest wrodzone jednostce dazenie do osobistego dobrobytu, druĝ . 
böl sprawiany widokiem smierci lub cierpienia wszelkiego stworze- 
nia wrazliwego — w szczegölnosSci zaä blizniego -  zatem wspölczucie. 
Niema zadnej potrzeby, zdaniem Rousseau, wprowadza6 tu jeszcze 
czynnika potrzeby zycia spolecznego •’).

U Staszica znajdujemy röwniez poj?cie przyrodzonej nieröwno- 
Sci. Lecz jego ciijgle utrzymaue spoleczne stauowisko wykazuje, ze

*) D iscours sur l ’origine de l'in ega lite ... p. 39.
s) Contrat social livre I ohap. VI „T rouver une forme d’association qui 

defende et protege de toute la force commune la personne et les biens de chaque 
associe, et par laquelle chacun, s ’unissant ä tous, u ’obeisse pourtant qu’ä  lu i- 

meme et reste ausssi libre qu’auparavant.“
3) „Sans qu’il soit nfecessaire d’y  faire entrer celui (le principe) de la  

sociab ilite“ ... „D iscours sur l'o r ig in e“ e tc ... p. 37 . 15



konsekwencye jego aualizy chociaz wyrazone w prawie tych samych 
stowacb, co u Rousseau’a, sg jednak rözne vv tresci. Oto rozumowauie 
Staszica:

„Kazda nieröwnosd do polgczenia dgzy. Ludzie z natury b§dgc 
nieröwnemi, kouiecznie si§ towarzyszyc. musieli.

„Nieröwnosc rzeczy przyrodzonych zamieszanie sprawuie. Z za- 
inieszania rodzi si§ röwnowaznoSö, porzgdek i pokojr. NieröwnoSd lu- 
dzi naturalna nmsiala wstanie natury sprawiad klötnie, napasci, i bit- 
wy. Przy pasowaniu si§ stabszego z mocnieyszym kupily si§ groma- 
dy, robily si§ strony i spolecznosci.

„Koncem towarzyszenia si§ ludzi byla przyrodzoney uieröwno- 
Sci poprawa. Wi ĉ skutkiem dobrze ulozonego towarzystwa byc po- 
winna obywatelska röwnoSc, wolnoäd i pokoy“ ').

Jak widzimy Staszic nie wdaje si§ w gl̂ bszg psycbologicziig, 
analiz§ jednostki. Przeciwnie znöw w rozumowaniu tem widzimy po- 
glgd na jednostki, jako jedynie naskutki spoleczenstwa, ktöre 111a swe 
wlasne potrzeby i wlasne zycie. Spoleczenstwo jest dla jednostek ko- 
niecznoscig — konsekwencyg ich niejednakowosci, ale sam procesilspo- 
leczniania odbywal si§ bez swiadomej woli osobniköw — byl cn ua- 
st§pstwem natury spoleczenstwa, a nie natury jednostki. Spoleczen
stwo nie moglo zniesc w swem lonie zamieszania i anarchii. Skutki 
spolecznego stanu: „obywatelska röwnosc, wolnosc i pokoy“ sa dla 
Staszica wymaganiem dobrcgo funkcyonowania spolecznego organiz- 
mu, ktöry jak kazda „istuosc“ dgzy do jaknajwi^kszego uproszczenia
i uporzgdkowania swycli procesöw. Ze tak jest, przekonywa nas jesz
cze inny ust§p w „Uwagach“ „Tylko istnoäc d«.skonala, utwierdza 
prawa doskonale. Gdyby iakie, od czlowieka doskonalsze, stworzenie 
11a ziemi bawilo, to samo tylko mogloby sprawiedliwie byc prawo- 
dawcg ludzi. Poniewaz wszyscy ludzie sg niedoltjznemi i poniewaz 
kazdego czlow ieka roztim zawisl od iego zmyslöw, ktöre naymnieysza 
okolicznosd, czas pogodny, smaczna potrawa, nayczgäciey trunek go- 
rgcy uskramia, miarkuie, lub burzy; i ktöryz tak slaby czlowiek, moze bez 
zuchwalstwa, sobie sameuiu przywlaszczad doskonaloäd innym ludziom 
praw dawauia? Zadnemuczlowiekowi swoiemi bl§dami drugich zwodzid 
nie jest wolno. Tylko naröd dla siebie dobre albo zle prawa spraw ie- 
d l i w i e  stauowi“. Widzimy wi§c razjeszcze jak Staszic pojmuje 
zgdanie röwnosci Nie jest 0110 bynajmniej skutkiem prawnego aktu 
«towarzyszenia, ani skutkiem röwnouprawuienia woli kazdej jednost-

’) „ l’wagr—1>. 53. 
*) |>. 51.



ki z wolij, inuych —w imi§ przyrodzonego prawa, jak to widzimy u Kan
ta ') Röwiiosc jest <>ki eslona niedoskoualos'chj ludzi. Sprawiedliwem 
moze byc tylko spoleczenstwo—nigdy jego cẑ Sci—gdyz ono jestowsj 
jedyny, istnoscig wyzszij ponad czlowieka. Jest jasnem teraz i samo 
poĵ cie röwnosci. Nie chodzi tu o röwnoäc w stounku jednostki do je
dnostki, lecz jedynie o röwnoSc jednostek w stosunku do spoleczen- 
stwa, jako stoj ĉego ponad niemi. Röwnosc zaS mi^dzyjednostkowa 
jest tylko naturalua konsekwencyjj. röwnoSci czijstek wzgledem calo- 
sci. Podobniez woluoSd dla Staszica nie jest jakims przedspolecznym 
przywilejem czlowieka, zatraconym cz§sciowo wskutek aktu stowa- 
rzyszenia. Gdy Rousseau poszukuje takiej formy spolecznej w ktö- 
i'ejby kazdy byl posluszny tylko sobie i röwnie wolny jak w stanie 
uatury, kor/ystaj ĉ przytem ze wszystkich stron zycia spolecznego— 
dla Staszicia wolnosc zalezy jedynie na tem, by mödz bez przeszkody 
pochodẑ cej od jednostek inuych, wply wad swojsj. wol$ na losy narodu. 
Obywatelstwo jest dlan prawem czynuego udzialu w losach narodu, 
prawem pochodẑ cem z uatury s p o l e c z e n s t w  a—nie zas z natu- 
ry jednostek.

Koniecznosc pot p̂ienia przez Staszica despotyzmu i oligarcbii 
zdaje si§ nam tak jasno wyplywad z tego, cosmy wyzej ojego poj§ciu 
spoleczenstwa möwili, ze nie b d̂ziemy sie nad tem zastanawiali. Zna- 
mie mem jest jedynie, ze Staszic uwazaj ĉ zbawienie spoleczenstwa 
za cel najwyzszy, wobec panuj ĉego w stosunkach mi^dzynarodowych 
prawa silniejszego, uznaje koniecznoSd odstijpienia od swych zasad 
w wypadkach niebezpieczenstwa. „Podlug rozrzg,dzenia caley Europy, 
tyui iest teraz iedno panstwo dla drugiego, czym byl zawsze czlowiek 
dla zwierza dzikiego. Dzisieyszey polityki, to iest wielkie prawidlo,
aby gwaltem lub sztuczuie slabid i niszczyc ssjsiada...... to prawo pa-
nuie-, i nie tak pr§tko odmieni sie. Wi§c iak naylepiey pod nim zyc,

Kaut M etaphysik <ler S itten ... Rechtslehre. E in leitung. Rozdzial 
p. t. „Das angeborene R echt.“: „W olnosc (niezaleznosc od przym uszajacej 
w oli iunego) o ile moze i.stnicc jednoezesn ie z w olnoscia innyeh w edlug ogöl- 
uego prawa, je s t  tem jedynem  pierwotnem prawem przynaleznem  kazdemu 
czlow iekow i inoea jego  czlow ieczen stw a.— W rodzona röwnosc t. j .  niezalezno.se 
od zobow iazania przez innycli do czegos, do czego my ich wzajem uie zobowia- 
zac nie m ozem y, a zatem  w lasciw osc kazdego czlow ieka bycia sw oim  w lasnym  
panem: (su i ju ris), jak röw niei bycia czlow iekiem  spraw iedliw ym  (justis), po- 
uiewaz p r z e d  w s z e l k i m  c z y  n e m p r a w n  y  m, nie mögt on nikomu
krzyw dy u czyn ic ........ w szystk ie  te w lasciw osci sa ju z  zaw artew  zasadzie przy-
rodzouej w oln osci... (p. 40. Ed. Kirchm ann-Leipzig. 1878).



czyli ktöremu towarzystwu iest naywi§cey przychylne, to uwazac po
trzeba“ •),— gdyz dla Staszica kazdy wzglijd upada, gdy chodzi o ura- 
towanie bytu caloSci. OaloS6 ma prawo ztydania od jednostek wszyst- 
kiego: „leden Bog i towarzystwo s$ wzgl§dem czlowieka samowiad- 
cami. Bo czlowiek wzgl§dem nich iest, czijstkij nieskonczenie malsj,. 
Kazda iego wtasnosc iest mu tylko od nich pozwolomj" a). Z tego z$- 
dania poddania si§ jednostki iuteresom calosci wyzszej, wyciqga jesz
cze Staszic inne konsekweucye: komunizm wtasnoSci i monopol na- 
uczania.

Pierwszy jest, przyznac nalezy, doSc slabo uzasadniony —wlaSci- 
wie przypuszcza tylko przez chwile Staszic mozliwosc wspöluej wla. 
snosei spolecznej. Oiekawszy od samej idei komunistyczej jest sposöb 
polij,czenia jej z calosci  ̂wywodöw autora. Wynika oua z pogl d̂öw 
prawnych Staszica, — z zijdauia od prawa powszechnosci, a co idzie 
zatem i prostoty. Tylko bardzo ogölne prawo moze byc powszecline
i natura spoleczenstwa wymaga zaledwie kilku podstawowych praw 
dla jednostek. JeSUi mamy praw tyle i tak zawilycb, jest to skutek 
osobisty d$zen jednostek. Prawa dzisiejsze stanowione sij z celem je- 
dnostkowym nie spolecznym, s$ najwyzej pröba uregulowania stORun- 
köw uii§dzy jednostkami, nie powstalych jednak z potrzeb spoleczen- 
stwa jako takiego. Oczywiscie wi§c tak wielka ilogc praw jest ci§za- 
rem niepotrzebnym spoleczenstwu. ßyloby wi§c zdaniem Staszica 
rzeczy poz$dan$ usuni§cie przyczyny tej wielkiej ilosci praw, ktöra 
gn§bi spoleczenstwa. „Tak w dzisiejszych spoleczenstwach—czytamy 
w „ Uwagach“- w ktörych kazdy mieszkaniec, osobn$ ruchom<j i nie- 
ruchoini} wlasuosc posiada, trzeba nieröwnie witjcey praw nizeliby 
ich bylo w tym towarzystwie, gdzieby kazda wlasnoSc do wszystkich 
nalezala. Tarn nie byt«»by prözniaköw... Tylko praca dzielilaby kaz- 
demu potrzeby. Tarn sukiennik nie dostauie w magazyuie publicznym 
zboza etc. etc. dopokiid nie odrobi pewnego wymiaru sukua. Roluik...
i t. d. 3).

Ciekawem jest, ze w przeciwienstwie do dawnych komunistycz- 
nychidej, maj$cych swöj wyraz w „Rzeczypospolitej“ Platonainastep- 
uie wiele razy odnawianych i donowoczesnego komunizmu industryal- 
nego stosowanych, mamy tu bodaj, ze jedyny przyklad idei komuni- 
stycznej opartej na poj§ciu spoleczenstwa, jako moraluej istnosci, iwry- 
plywajijcem z niego poĵ ciu, celu spolecznego prawodaw'stwa i ode-

') p. 56 i nast(*pn(i.
3) p. 52.
s) p. 63 odnosnik.



brania jednostkom wszelkiej moznoäci do wylamania si§ z karböw 
Ogölno spolecznych uorm i do urzeczywistniania prywatnych celöw. 
I’odczas gdy komuuizm Platonski ma jako cel ostateczny jednostktj 
'jej zbawienie—podobnie jak  komuuizm chrzegcijanski, jak  komunizm 
Babeut'a i jego in zniow obraca si§ okolo idei röwnosci, pözniejszy zas 
przemyslowy oparty jes t  na pojmowaniu spoleczenstwa jako pewnej 
formy ekonomicznej —Staszic rzuca mysl komunizmu wyplywajgcego 
z czystego pojtjcia spoleczenstwa, jako celu w sobie.

Bgdzcobgdz jes t  jeszcze ten pomysl komunistyczny nadzwyczaj 
malo rozwini§ty, naszkicowany mimochodem. Znacznie bardziej wy- 
pracowanym jes t  projekt monopolu nauczania. Wychodzgc z wyzej za- 
znaczoue<>-o zalozenia, ze rzeczg wychowania jest wskazanie czlowie- 
kowi jego istotnego szczijscia, to zas jes t  jedynie wjedy, gdy nie röz- 
ni si§ od szcz^scia ogölu, zgda Staszic zupelnej reformy wychowania 
w dnchu narodowym: „...czlowiek (dotgd) uie byl chowany dla spole- 
czeristwa tego, w ktörym tylko wspölna praca wszystkich tworzy bo- 
gactwa, sposobna w kazdym obywatelu robienia bronig dzielnosc, za- 
pewnia przed napastnikiem siedlisko-, amalomöwnosd, przy nim grun- 
towne myslenie, stanowi iednosc wewn§trzng. Ta dawna edukacya *) 
sposobila ludzi do tych tylko towarzystw, w ktörych by inaczej nie 
pracowano tylko us tam i i ). Takiemi spoleczuoSciami sg zakony i roz- 
mnozenie si§ ich w Europie zachodniej uwaza Staszic za skutek scho- 
lastycznego wychowania. Sg to, zdauient ji'go, zgromadzenia niepozy- 
teczne, odwodzgce ludzi od ich rzeczywistego celu i pracowania dla 
spoleczenstwa, a hodujgce tylko czczg retoryk§. Powinno si<j wi§c za- 
konom odebrac ich prawo nauczania a oddac je calkowicie w r§ce je- 
dynej kompetentnej instytucyi — Kouiisyi Edukacyjnej: „Kazda edu
kacya kraiowa tylko sit} pod strazg rzgdu utrzymuie. Francya ma zig 
edukacy§ publiczng, bo iey rozrzgdzenia, samym tylko akademikom 
powierzone, nie zatrudniajg rzgdu kraiowego“. Akademie, widzgce ty l
ko jeden cel przed sobg: utrzymywanie tradycyi scholastycznej, nie 
zwigzane zaleznoscig od spoleczenswa, jak rzgdy, nie stojg na strazy 
publicznego dobra Jedynie instytucya taka jak Komisya Edukacyjna 
ustanowiona dla kierownictwa wychowaniem w duchu potrzeb narodu, 
moze zadaniu sprostad. .lej tez jedynie powinny byc oddane szkoly 
publiczne.

') Chodzi tu o pedagogiczny system rlauycli akademij, zasädzajacy sie 
gldwuie na gramatyce i retoryce laciiiskiej oraz na wyroldeniu w dyskusyach  
scholastycznyeh.

») p. 12.



W zwiijzku z tem zqdaniem stawia Staszic dwa inne: reformy 
systemu nauczaniai orgauizacyg praktycznego wychowania oby watel- 
skiego. Pierwszego punktu nie b§d<j tu rozwazal, gdyz nie ma 011 bez- 
poSredniego zwi$zku z moim tematem. Zaznacz§ tylko, ze maj^c za
wsze na oku cel pozytku spolecznego, z;jda Staszic stopniowania na- 
uczanych przedmiotöw w stosunku do zdolnosci ucznia. Wychowauie 
powinno dac jednostce tyle, aby mogla wyszedlszy ze szköl osiijgnijc 
maximum wydajnosci spolecznego pozytku. Wyhjczonemi s$ wigc ze 
szköt wszelkie przedmioty nie maj^ce zastosowania w pözniejszem 
zyciu praktycznem — a wiec metafizyka; bo czlowiek... „wszystkiego 
l>rzez swoie zmysly dochodzi. Jakze  ma poznac, albo na cöz mu si<j 
przyda, tycli rzeczy poznanie, ktöry ch ani slyszed, ani widziet, ani si§ 
dotkn^c potrafl?. „ Dla tego, w e d u k a c y i  pospolitey niechaj ta na- 
nka zakazang, bfdzie. J a  przekonany iestem, ze naywiekszy m e t a- 
fi z y k, z czlowieka pospolitego rozumu nie wychowa tylko b i g 0 t a “. 
Röwniez zakazauq ma byc teologia, pröoz w seminaryach. Tak samo 
niepotrzebna jes t  mitologia klasyczna i t. p. Zato z$da Staszic wy
chowania cielesnego. „Czas... abysmy si§ w e d u k a c y a c h  srzed- 
niey drogi cknycili; aby e d u k a c y a nie byla e d u k a c y i  samego 
tylko ciala, albo samey tylko duszv, ale czlowieka“. A dalej: Jak o  
wszystkie wiadomosci obywatela, tak tez cwiczenie ciala, stosownd 
potrzeba do przyszlego staun iego.—On röwnie swoig, moc iak swoiq 
wol§, wspotecznoöci oddaie1) “. Dlatego tez Staszic zijda wprowadze- 
uia do publicznych szköt nauki wojskowych obrotöw, cwiczen i t. p.

Drugiem zijdaniem jest projekt obywatelskiego uowicyatu. Uczen 
przeszedlszy wszystkie stopnie wychowania powim n w mysl zasady 
„aby to poznal naypierwey co sie w kolo niego dzieie 2j “ poSwi^cic 
si§ sluzbie public.znej czy to wojskowej. „Gbciatbym“ powiada Sta
szic—„aby K o m i s  s y a  e d u k a c y i n a  w pozwalaniu odwiedzen 
cudzych kraiow, miala za prawo t,§ mySI wielkiego obywatela Ja n a  Za
moyskiego, ktöry w swoim testamencie, przy rozrzijdzeniu e d u k a -  
c y i syna swoiego upomina opiekunöw, aby po skonczoney edukacyi 
w roku dziewi§tnastym, niedozwalali synowi iego za granic§ wyiez- 
dzac, dopökqd przez stuzbe w woysku polskiem, przez iedno i drugie 
popisanie si§ w bitwach przeciwko nieprzyiaciolom Rzeczypospolitey 
nie ukaze dowodöw swoiey cnoty, nie przywyknie do pracy, nie wzmo- 
cni obywatelskiego ducha. Niechay nikomu za granic§ wyiezdzad nie

') p. 20 i nastypue. 
>) p. 23.



pozwala, dopok^d w kraiu, albo w stuibie woyskowey albo w slnzbie 
«ywilney kilka lat uieprzeb^dzie“. ’)

Nad praktykg. w sluzbie publicznej powinna miec ciijgly dozör 
Komisya Edukacyjna. Staszic z$d;i jej kontroli nieust.ajjj.cej, kwartal- 
nycli sprawozdan od kierowniköw mlodziezy. Ta powinna byc dopusz- 
czona do wszystkich urz^döw w charakterze nieplatnych dorad- 
cöw. Dopiero w ten sposöb uwolni si§ Rzeczpospolita od braku 
dobrych urz§dniköw — gdy kazdy obywatel b§dzie znal sprawy 
publiczne. „W wszystkich naszych K o m i s s y a c h ,  od ich podstawy 
az dotychczas, zasiada nieodmiennie okolo sto iednakicli obywatelöw 
ktörzy nieodstepnie sluzjjc w Warszawie dla pensyi, przez rozne obro- 
ty z iedney Komissvi do drugiey nieustannq, processyij odchodz^ 2)“ .

Dopiero po odbyciu obywatelskiego nowicyatu uczen staje si§ 
zupelnie wolnym obywatelein, z prawem czynnego udzialu w urzedo- 
waniu, i wolnosci zmiany miejsca. Szczegölnie nastaje Staszic na za- 
kaz wyjazdu zagranic§ — ma on byd zastosowany do wszystkich, by 
kazdy przejijl ,si§ wprzöd zamilowaniem do spraw ojczystych. Tak sa- 
mo kobietom nie wolno bedzie opuszczac kraju pöki nie wydawszy na 
Swiat i nie wychowawszy dobrych obywatelöw nie dridzg, dowodu swey 
wartosci spolecznej. Dla osiijgni^cia zas jeduoSci moralnej, niezb§- 
dnej wkazdem spoleczenstwie, jes t  Staszic nieprzyjacielem wyksztal- 
cenia prywatnego—z§da kategorycznie, by i ouo bylo poddane dozoro- 
wi Komisyi Edukacyjnej, by wytyczeni byli od nauczania w domach 
prywatnych wszyscy, ktörych Komisya do tego nie upowazni, przede- 
wszystkiem zas§ cudzoziemcy. Bo pöki wladzy tej i prawa zakazywa- 
uia wyjazdu zagranic§ nie b§dzie miala Edukacyjna Komisya, pöty 
„nayui^drsza kraiowa e d u k a c y a  dobrych i zgodnych obywatelow 
nie wyda. Bo nie wszyscy w ieduych zdaniach b§d$ chowani. Mysli 
w edukacyi monarcbicznego rz^du czerpane, stau;} si§ w Rzeczypo- 
spolitey szkodliwym kacerstwem“ *).

Myäli Staszica o wychowauiu i zwiijzane z niemi uwagi o war- 
toöci spolecznej zakonöw pozostaly na dlngo podstawy pogl^döw panu- 
jijcych wsröd przoduj^cej cztjsci spoleczenstwa polskiego. Za czasöw 
Krölestwa Kongresowego toczq, si$ wci$z ostre polemiki o warto^c 
scholastycznej nauki. Prof. Chmielowski podal historya walk mi^dzy 
oöwiecouij, czt^sci^ spoleczenstwa a jezuitami kieruj^cvmi oslawionij; 
„Akademia Po lock j“. W egrzeck i4) wskazuje koniecznosc poddania

') p. 40.
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4) „Dzieie“ Warszawa 1818.



wiadzy duchownej wiadzy swieckiej i studyuje usilowania dawnych 
rzgdöw polskich ku unarodowieuiu Kosciola.—W ykazujeou,ze wszyst
kie polskie rzgdy potrzeb§ t§ uzuawaly i czynily usilowania w tym 
kierunku. Przed tem jeszcze, za czasöw Ksi^stwa Warszawskiego, 
pioruuuje Lopacinski na zakou3r, ua bezzenne duchowieüstwo. Tak sa- 
mo zaznaczona u Staszica koniecznoäd wychowania kobiet jes t  u Lo- 
pacinskiego obszernie rozwazang. Ludzie, ktörzy jako cel jednostki 
widzieli szcz§gcie spoleczue, nie mogli nie dostrzedz olbrzymiego 
wplywn kobiety w zyciu spolecznem. Juz  Staszic zazuacza potrzeb§ 
rozwazania kwestyi wyksztatcenia kobiety—lecz nie stawia zaduego 
jeszcze projektu. „Nie wspominam o artyknle  takiey wagi w e d u k a -  
cy i  kraiowey, gdyz dotychczas o wychowaniu tey plci ieszcze uieza- 
myslono si§ nawet“ '). Jedynie zgda ochronienia kobiety od obcycli 
wplywöw—„aby matki nie tak bardzo obyczaie kraiowego wychowa
nia psuly“. ‘) Lopacinski -) zgda juz kategoryczuie o^wiaty dla kobiet. 
Usuui^cie ich od rozwoju umyslowego jest zaslepieniem, szkodzi ty l
ko szcz§6ciu ogölnemu —gdyz tylko kobiety rozumiejgce swe zadanie 
spoleczne b^dg mogly wy wierad dodatni wplyw na m§zöw, kochan- 
köw, na dzieci. Wplyw zas ten jest niezaprzeczony. Nalezy wi$c ko- 
niecznie postawic kobiety ua jeduym poziomie umyslowym z m^zczy- 
zng. „Blgd pierwszych prawodawcöw, fanatyzm, opinia, t§ cz§sc uay- 
przyiemnieyszg rodzaiu ludzkiego, niczem si§ od nas nie rö/.nigcg 
w czuciach, skazaly na nieczynnoSd, a rzgdy poczytaly ig za nie w to- 
warzystwie. Ui§to iey wi^kszych wladan duszy czlowieka. Oddano 
ig na los lub pod despotyzm, skr^powano iey wol§ tak dalece, iz od 
powzi§cia zycia, az d« ukonczenia ouego, uzuano ig w stanie potrzeby 
opieki. Nie uezge si§ bydz obywatelkami, uioggz mied miloäd ku wspöl- 
ney niatce? oddane nieczynnoSciifraszkom, nudy bardziey iak rozkoszy 
pelne prowadzg zycie. O iak czysto domiarem tego okruei^stwa (sic) 
natura niesie zeinste w uie iedney kobiecie i trwogtj w spolecz- 
nosci. Niech tylko oswiecenie zarowno bedzie i dla tey plci“ :1). 
Wszystkie nieszcz§äcia spoleczne sg skutkiem odsunigeia jeduostek 
lub calych klas narodu od zycia ogölnego —dopiero przez przysporze- 
nie narodowi czynnych oby wateli, przez zniesienie przywilejöw a przy- 
najmniej uniozliwienie wszystkim jednostkom wykonywania praw oby- 
watelskich wzmoze si§ pottjga moralna calosci.

') p 42.
s) Rys szcz^seia narodo\j’ego Czyli Kardynalne l’uiikta Sluzace du wzro- 

atu potogi i Bogactw Narodu Polskiego — przez I. F. S. L... Warszawa, 1809.
*) Lopacinski — Rys... ]>. 41.



Ta podstawa calego poglijdu polskich myslicieli na spoleczen- 
stwo,poj§cia go jako „istnoäoi moralnej“ objawiasi§ u wszystkich glöw- 
niejszych pisarzy. Tak Kollgtej, chociaz go mozna wziijc za filozofa 
czysto paustwowego—(caly [ to m je g o  „Listöw“ poöwigcony jes t  spra- 
wom skarbowym i flnansowym) rozröznia jedjiak doskonale uaröd od 
panstwa. Jesli wyt^cznie przemawia w interesie skarbu i wojska —to 
niezapominajmy, ze „Listy" jego pisane byly w chwili najwitjkszej 
gorgczki reformatorskiej, w celu zwröoenia uwagi poslöw zebranych 
ua Wielkim Sejmie ua najpilniejsze zagadnienia praktyczne. Skarb 
i wojsko to ratunek panstwa, a gdy tego upostaciowania narodu nie 
stanie, musi ginge i naröd. Podloze z<jdan Kollgtajowych stauowi fllo- 
zoficzny poglad na panstwo, jako ua upostadowanie narodu, wyraz 
jego moralnej pot§gi, kouieczny dla dalszego rozwoju wartoSci ducho- 
wej spoleczenstwa. Narodu jednak ono nie stanowi — jest  tylko naj- 
wazniejszi}. z narodowych instytucyj. Niema tez sprzecznosci migdzy 
zijdaniem wzrostu panstwowej pot§gi, a zasadniczym poglgdem Kol- 
Igtaja. Dowodem zas tego zasadnic/.ego poglgdu jest jego zgdanie prak
tyczne—zniesienia stanöw, jego zgdanierövvnosci. „ Wolalbym röwnosc 
pod monarcluj. uiz nieröwuosc w R z p l i t e y ') Nalezy otworzyc mieszcza- 
nom drog^do nobilitacyi, by, przez przysporzanie Swiatlych ludzipan- 
stwu, polepszyc ogölny stan narodu. W ymaga Kollgtaj cenzusu ma- 
jgtkowego przy wykonywaniu praw obywatelskich, dla zapewnienia 
sprawie publicznej niezaleznych pracowniköw. Najwazniejszym je 
dnak postulatem jego jest forma wychowania -- ono dopiero wywitjze 
w jednostkach t§ sil§, ktöra zapewni spoleczenstwu wzrost. Zgda 
wi§c „aby Edukacya Kadetöw poprawila zbyt mi§kkij, Edukacyg Szköl 
terazniejszych, aby przez nie caly Naröd nabieral ducha i serca Zol- 
nierskiego, aby mgstwo i odwaga wraz % nalogiem Subordynacyi roz- 
chodzila si§ na wszystkie Obywatelöw K lassy“ 2).

Chodzi tu wi^c Kollgtajowi o podniesienie moralnej uartosci 
spoleczenstwa—poglgd, w ktörym widad odröznianie narodu od pan
stwa. W zijdaniach reformy wychowania znac, z a  n i e  panstwo jest 
istotg spoleczenstwa—gdyz pot§ga jego zalezna jes t  od duchowej po- 
t§gi narodu, jes t  jej skutkiem. Istotg zycia narodowego jes t  wlasnie 
duchowa wi§z, koercytywa moralua.

') Do Stanislaw» Malachowskiego, Referendarza Koronnego o przyszlym  
Seymie Anonyma listöw kilka. Tonuiw 3. 1788; bez miejsca wydania. lom  II 
p. 148.

*) Tom I p. 78 i 99.



Naröd jes t  rozbity i kazda jednostka d$zy w nim do osobistycfa 
celöw. Nalezy wi§c zlamad opör jednostek. przeciwko anarchii wy- 
stawic jednosd moraliu}, by uaröd caly przedstawial karnq, i äwiado- 
m<j, siebie istot§.

Jedn;j z przyczyn potrzeby obalenia stanowych odgraniczen, jest 
zadanie, by przez cz^sciowt) fuzy§, bodaj przez jej mozliwoSc tylko 
„zniesc \v psychice ludzi pogljjd na Rzeczpospolitij jako na wlasnoäc 
stanu rycerskiego '). Nie naröd do stauöw, lecz wszystkie klasy do 
calosci nalezq, i jej shi/.yc wiuny i rzeczy ustroju spolecznego jest 
przedstawiac takie warunki, w ktörych sluzba ta czynn$ byd moze. 
Niema zatem sprzecznosci miedzy zqdaniem przez Kollijtaja ograni- 
czeii w formie cenzusu nuj^tkovvego, a jego z%daniem röwnoäci, gdyz 
röwnosc jest dlan tylko idealnym ustrojem zastosowalnym tylko wte
dy, gdy istotnie miedzy jeduostkami niema zaleznosci niebezpiecznej. 
Tylko niezaleznosd iednycb od drugich moze siuzyd za podstaw§ röw- 
nosci — inna bylaby tylko fikcyjns}. Ninstusznie tez zdaniem uaszern 
zarzucaja Kolltytajowi nieszczerosc — wyglaszanie zasad röwnosci r 
a praktyczne zgdania ograniczen, gdyz jedno i drugie ma dlan wartosc
o tyle o ile sluzy najlepiej do utrzymania spoleczenstwa w caloäci.

Nie b^dziemy wchodzili tu w analiz§ bardzo rozwinifjtego ekono- 
micznego systematu Koll^taja. Zwröcimy tylko uwag§ na zauwazony 
przez niego stosunek wspölzaleznoäci ziemi i czlowieka. Ziemia w psy
chice ludzkiej, posiadanie jej, zwiazane jest zistnieniemirozwijaniemsi§- 
pokolen. Ziemia nabiera wartosci przez wlozon$ w ni$ prac§ ludzk$ 
ta zas tylko wtpdy moze byc Avydajna, gdy czlowiek widzi cel wkla- 
döw -  zapewnienie dobrobytu sobie i swym potomkom. Dlatego tez 
ziemia winna byc wlasnosciq. tych, co jg. uprawiaja: .. .falszywi Praw a 
naturalnego metafizyry nigdy si§ podobno nad tym nie zastanawiali, 
czem byla ziemia nim czlowiek polozyl ua niej pracowitij. sw;j rek§“..* 
powiada Koll^taj. Ozytamy zaS dalej o Humanszczyznie, nadanej nie- 
gdys Kalinowskiemu: „. . Coz witje to obszerue. i bogate Dziedzictwo 
do tak wysokiey podnioslo intraty? R§ka ludzka, podi§te koszta na 
wydobycie nowin z pod pierwiastkowey nieuzyteczuoäci; bo ziemia 
niczym nie jest wzgl§dem prawdziwych bogactw, poki lozone sily 
osobiste i naklady nie zakupiq, w uiey, ze tak powiem Dziedzictwa, czyli 
P raw  wlasuosci do tych obfitych darow, ktore starc zaiijce potrzebom 
ludzkim, czynhj. ie dopiero drogiemi i szacownemi w Konsumpcyi“ '-)• 
Trzeba wiec praejj nabyd praw wtasnosci, a tylko wtedy praca ta wy-

') Tom I p. 79 i 80.
2) Tom II p. 115 i n.



dajng btjdzie, gdy czlowiek b^lzie mial zapewnione dziedzictwo. Dla
tego tez „„.Kazda ziemia powinna bydz wlasnoscig partykularnych, 
nie wlasnoscig publiczng..“ poniewaz „...wieczne posiadanie ziemi 
naywi§cey do niey przy wigzuje czlowieka“ '). Dlatego tez sprzedaz 
starostw b§dzie niet3 lko Srodkiein do wzmozenia skarbu Rzplitej, lecz 
takze podniesie wydajnoäc tych olbrzymich przestrzeni. Czlowiek 
wiedzgcy, ze z jego smiercig konczy si§ posiadanie, b§dzie zawsze pro- 
Wiidzil gospodarstwo rabuukowe.

I I I .

Gdy teraz rzucitny oldem na przytoczone teoretyczne poglgdy na 
Spoleczehstwo widzimy, iz wszystkie one przedstawiajg pewien calo- 
ksztalt. Röznice w szczegölach u rozmaitych pisarzy nie sg w stanie 
zatrzed wybitnego charakteru wspölnoäci zasady, ktörg wszyscy bgdz 
jawnie wypisali jak Staszic, bgdz tez uznali przez swe wywody szcze- 
gölowe. .Jest to poglgd, kt6ry wyzej uazwalismy „spolecznym“, w prze- 
ciwstawieniu do indywidualistycznego poglgdu panujgcego 11a Zacho- 
dzie, streszczajgcy si§ w owem Staszicowem zdaniu 0 spoteczenstwie, 
jako 0 „moralnej istnogci“. Jednostka jest ze spoleczehstwem zwig- 
zana nierozdzielnie przez wychowanie od dziecka wrasta w spoleczng 
caloäc—i motywy jej woli, dgzenie do szczeScia lub unikanie cierpie- 
nia, sg wychowaniem okreslone najznpelniej. Dlatego tez spoleczen- 
stw7o, jako dajgce wszystko jednostkom, stoi ponad niemi, ono je wy- 
twarza i tylko w niem osigga jednostka jakgs wartoäc. Poza spolecz
ng wartoscig inne nie istniejg, sg tylko uludg, powi§kszajgcg sum§ 
nieszcztjscia ludzkiego na ziemi.

Wartos6 narodu stanowi jego silamoralna, nieilogd ludzi, bo tyl
ko silny i zjednoczony moral nie naröd potrafi oprze6 si§ zakusom sg- 
siadöw. Dlatego tez uie widzi Staszic ostatecznego celu reform 
w wzmocnieniu panstwa jedynie. Panstwo 0 bogatym skarbie i siluem 
wojsku moze by<5 pot^zuem, naröd zas zupelnie moze si§ nie rozwijac. 
Proponuje witjc Staszic rozmaite sposoby, by uwolnic si§ od tyranii mi- 
litaryzmu chce uobywatelic zoluierskie rzemiosto, uczynic go wlaSci- 
woscig kazdego, nie zas jednej klasy zawodowcöw. Kazde zmonopoli-

‘) Ibid. p. 123.



zowanie zawodu przez jeiine klasy, gdy specyalnoSc ta jest  narodowi 
niezb^dng, pociijga za sob$ zalezuoSc, a w koncu przywileje i Oligar
chie  Podobniez, gdy chodzi o wyemancypowanie jakiei klasy z pod 
dotychezasowego ucisku—jedynie pozytek ogölny nalezy miednaoku. 
Gdy Lopacinski möwi o podniesieniu chlopa, ma 011 wzglgd na dwie 
zasady: pozytku ogölnego, przez przysporzenie krajowi sily moralnej, 
powi§kszajij,cej ilosc czynnych obywateli, oraz zasad§, iz tylkosprawie- 
dliwoSd spoleczna moze wzmocnic naröd—ze ten stan, ktöry jest pod- 
stawjj, materyalnego bytu wszystkich, powinien miec przez ogöl za- 
pewnione stosowne korzysci. Ale i tu nawet chodzi w gründe rzeczy 
Lopaciriskiemu 0 to, by powigkszyc wydajno6d klas upoSledzonych ku 
korzySci ogölnej—gdyz po zlijczeniu bezposreduiem losu chlopa z lo
sem ogolu b§dzie mögl rolnik pracowad dla kraju — a nie tylko dla 
siebie i dziedzica ‘).

W calej tej szkole spolecznej — bo rzeczywiscie szkolij nazwad 
jg mozemy, i to szkolg czysto polska—nie byly jednak jeszcze poru- 
szone najwazniejsze teoretyczne zagadnieuia.—0  rzeczy wiScie war- 
tosciowe rozwigzanie zagadnienia stosunku jednostki do spoleczen
s tw a —nie pokuszono sie Wszyscy dotychczasowi badacze zastana- 
wiali si§ prawie wylgczuie nad tem jak  byc powinno—nie zas nad tem 
Jak rzeczywiScie bywa—i choc uczynili wielki krok naprzöd w wyra- 
zeuiu oryginalnego poglfjdu na istot»} wi§zi spolecznej, nie spröbowali 
rozwigzac wieczystej kwestyi socyologicznej: w jaki sposöb, gdy jed- 
nostka jest tylko wytworem spolecznym, mozna wytlömaczyd jg so
bie—czem/.e jest  osobnik, ktöry przeciez jest ndczuwanym bezposre- 
dnio, ktöry nawet wedlug Staszica moze szukac „osobistego“ szcz^Scia, 
chocby uludnego, po za szcz§sciem spolecznem, nie jes t  zatem je 
dynie objawem spoleczenstwa. Wzgledna wolnoSd jednostkowej woli— 
i bezposredniosd jednostkowego przezycia, kaz<j przeciez patrzed na 
osobnika, jako na istoty pierwotnij,—nie. zas jedynie, jako na wytwör, 
na „punkt przecigcia spolecznych wiezöW, jak  wyraza sie dzisiejsza 
socyologia.

Na t,o jednak, by kwestvg t§ rozwigzac, trzebaby stosowad nowg 
teory§ pozuania, uwzgledniajfjci} istuienie spolecznych stanöw äwia- 
domosci — a wöwc/as zaledwie praeowano nad teoryg. jednostkowej

’) Lopaeinski rozpoczyna swa ksiazkg od rozwazeuia materyalncj sily  
narodu— mianowicic liezby lndnosci. Nie przeszkadza to jednak, ze wartosc tej 
Uidn osei upatrnje on nie w jej sile miysniowej jedynie lecz w sile moral
nej. Nie zaprzeeza on sobie gdy iada praw dla powiekszenia ilosci ludnosci 
gdyz ilosc- 111a i moralne znaezonie.



swiadomoSci. Kant byl wspölczesny Staszicowi —sijdzimy jednak, ze 
uasz filozof w czasie wyglaszauia swych spolecznych poglg,dö\v nie 
czytat go, gdyz zadnych äladöw wplywu Kanta  na rozwöj poj§c filo- 
zoficznych w öwczesnej Polsce uie spotvkamy. Dopiero znacznie pöz- 
niej staje si§ niemiecka filozofia — i to glöwnie \v uj§ciach Fichtego 
Schellinga, a wieszcie Hegla -mistrzyniy polskiej. Öwczeäni mysli- 
ciele — nie wybjczajjjc obu Sniadeckich byli ludzmi w-»p6tczeanymi 
upadkowi Rzeczypospolitej. cz§6ciowo wychowancami Komisyi Edu- 
kacyjnej, czeSciowo jej zalozycielami. Przezyli oni bezpoSrednio epo- 
k§, w ktörej kazdy inysl^cy obywatel oddawat si§ sprawie publicznej 
i doswiadczenie wiasne nie pozwalalo im sie zapuszczaö w spekulacye 
przeciwne calemu kierunkowi reformy. Dlatego tez, gdy pierwsze 
eclia indywidualizmu niemieckiego przedarly si*j do Polski, spotkaly 
si§ one z zaciet$ opozycyg, a Kantowska teorya pozuania zost.ala przez 
Ja n a  Sniadeckiego nadzwyczaj ostro. choc niezawsze sluszuie, skry- 
tykowaiuj.

Wtedy to, gdy przyszlo rozprawid si§ z teoryi, uzuajgcg li ty l
ko jednostkowij SwiadomoSc — rozwini§t$ do tego przez Fichtego do 
rozmiaröw metafizyki iudywidualnego „ja ' — dojrzano potrzeby po- 
gl^bienia polskiego, spolecznego pogl^du. Nie zakoiu zouo go bynaj- 
mniej. Na to zabraklo czasu, gdyz zalew filozofii nieinieckiej spotkal 
si§ z zapalem dla roniantyzmu, z ktörym zjawial si§ jeduoczegnie, z nz- 
naniem mlodych, wychowanyeh juz w innej szkole, znajijcych tylko 
ze wspomnien cudzych gonjczkowy ruch umysiowy czasu W idkiego 
Sejmu. W kazdym jedn.ik razie wjstijpil stary Ja n  Sniadecki z pröbg, 
wlasnej teoryi poznauia, przeciwnej Kantowi — majijcej swe zrödlo 
w angielskiej lilozofli. Jedeu z rozdzialöw jego rozprawki, pod tyt. 
„ W ola“ zaw'iera wla&iie szkic teoryi—ktöry, po odpowiedniem rozwi- 
ui§ciu wydalby zapewne podstaw§ teoretyczno-poznawczi} dla przy- 
szlych badan nad spoleczenstwem.

Filozofowie niemieccy, powiada &niadecki „...wedle nauki I d e a -  
li  stö  w, nie ehe«* przyznac tego, ze wszystkie pozuawania uasze biora 
pocz^tek od zmyslöw... Cbcij wi§c wszystko wywodzic apriori zpocz^t- 
köw czystego rozumu. Trzymajij, oni,ze sjj, w rozumie jakieS prawdy, 
jakieS pocz^tki wrodzone, ktörych 011 za pomoc^ zmyslöw nie nabyl. 
Na tym fundauiencie zaczynajij od uchwalenia exystencyi indiwidual- 
nej; sadzaja i ustanawiajsj, to, co si§ nazywa J a ,  dziei^c je na J a  
transcendentalne i na J  a empiryczne: tak osadzane .1 a na nomenkla- 
t.urze i twierdzeniach transcendentalnych, jako na stolicy pewnosci, 
samym czystym rozumem stwarza sobie Boga, 6wiat i rzeczy zewn§-



t rz n e 4 Sniadecki, jako jedyny Srodek wyröbienia intelektualnego 
uwazaj§zyk, wytwör spoleczny, bez ktörego niepodobienstwem jest 
wzuield sie do jakiegokolwiek troch^ bardziej oderwanego poj.jcia. 
Nie mögl si^ witjc w zaden sposöb zgodzic na tak wielkg rol^ przypisa- 
ng ludzkiemu „.T a “. Nawet poilstawy wnioskowan matematycznych 
i mechanicznych „nie sg rozumowi wlane, lecz nabvte silg zagl^bionej 
w postrzezeuiach reflexyi“ -) powiada Sniadecki wyrzekajgc na me- 
tafizyczny nalög wywnioskowywania prawd szczegöJowych z twier- 
dzen a priori. .les'li nawet wnioskowauia tak formalne sg tylko skut- 
kiem poprzedniej abstrakcyi z doswiadczenia, tem bardziej nie wolno 
nam wyprowadzac a priori pojtjc jakoSciowych. Czlowiek jest empi- 
ryczng caloScig, möwic wi^c o jakieniS transcendentalnem J  a nie moz- 
na. „Ludzie nie sgto figury geometryczne— jak  dobrze powiedzial Ig- 
nacy Potocki—a ich sprawy nie sg ilosci matematyczne, ale owszem 
niezmiernie zwiklana mieszanina nami§tno£ci, wrazen i narowöw, 
uprzedzenia, wychowania, spolecznoSci rzadu, religii, klimatu i t. d., 
zgola wszystkiego prawie co nas porusza i dotyka, a co nie daje si§ 
poznac, tylko przez obserwacy§ i doswiadczenie“ Temsamem stwier- 
dza Sniadecki koniecznoSc zupelnie innego postawienia zagadnienia, 
budnje krytyczng podstaw^ dla wszelkich wnioskowan o naturze czlo
wieka. Indy widualnosc nie streszcza si§ dlan w formalem pojeciu jaz- 
ni. J e s t  ona „caloscia empiryczng“ i tylko z doswiadczenia da si§ po
znac, przez zbadanie czynniköw tworzgcych jg. Przy takiem posta- 
wieniu zagadnienia staje si$ niemozliwoscig rozwazauie natury czlo
wieka odosobnionego, jak to czyni np. Rousseau lub wyprowadzanie 
„filozofii praktycznej“ z zasad czystego rozumu. Po zasady czystego 
rozumu nawet nie sg danemi u priori. „Nie masz w czlowieku najo- 
ogölniejszej nawet mysli, ktöraby nie wzitjla swego poczgtku od zmy- 
slöw“—czytamy wSniadeckim—„i ktöraby bez ich pomocy blizszej lub 
odleglejszej, wyplywala prosto z zasady czystego rozumu“ 4). Sily 
myslenia i poznawania rozwijajg si§ w czlowieku pod wplywem po- 
draznien zmyslowych, niepodobienstwem jest witjc wnioskowae o za- 
sadach, wedlug ktörych kieruje si^ wola ludzka, niebiurgc pod uwag§ 
wplywöw zewngtrzuych. Jako  forma aprioryczna J  a ludzkie nie

‘) Dziela Jana Sniadeckiego. Wydanie nowe Michala Baliüskiego— 
w Warszawie, nakladem Emanuela (ilück.slicrga, 1837— Tom III przypissek du 
str. 225.

*) Tom III p. 227. 
s) Tam ie, ]>. 228.
4) Tom V., p. 52 („Przydatek do pisma o filozofii*).



istnieje zgola jest ono tylko wyabstrahowanem formalnem pojgciem, 
w ktörem inieäci si§ empiryczna tre$6 osobnika. Samotny czlowiek, 
jeSli nawet wymyslimy sobie podobne stworzenie, nie möglby wogöle 
mySlec—gdyz rozwöj wladz swiadomosci zaleznym jestod doSwiadcze- 
nia spolecznego, zamknitjtego w jgzyku. Jgzyk J e s t  jedyny i istotny 
Instrument myslenia“ x) dziala on, zaleznie od charakteru dzwi§- 
köw, skladni i t. p. rozmaicie i urabia typy narodowe. Osobnik nie 
jest wi§c czems oddzielonem od spoleczenstwa—nalezy go rozwazac) 
jako syutez§ rozmaitycb wplywöw spolecznych, jako „empii yczng 
caloäd”.

Dla Sniadeckiego niema wi§c granicy miedzy jednostkg a spo- 
teczenstwem. Nie mozna powiedziec gdzie si§ poczyna osobnik, a gdzie 
koüczy spoleczenstwo, gdyz wlas'ciwie osobnik jest tylko polgczeniem 
w jednn swiadomg caloSc rozmaitycb spolecznych tresci. Wyjasnienia 
wi§c osobnika szukac nalezy w spoleczeristwie i to jes t  celem prakty- 
czuej filozofii. N e jest  to jednak szukaniem osobnika poza nim —gdyz 
osobnik j a k o  t a k i  istnec nie moze. Suiadecki nie daje wigc pod 
stawy do jakiejs materyalistycznej filozofii, uwazajgcej ludzi za ato- 
my spoleczna—.pröbg podobnego pojmowania stosuköw ludzkich uczy
nil przed paru laty p. Winiarski)—lecz widzgc w osobniku tylko syn- 
tez§ spoteczng, zada badauia elementöw tej syntezy w Swiadomosci 
poza jednostkowej.

Wyplywa to zdaje si§ nam doSc jasuo z jednego rozdzialu filo- 
zoficznej rozprawki Sniadeckiego2). „Filozofia praktyczna ' powin- 
na zdaniem autora zasadzac si§ „na fenomenach i faktach pewnych ze 
stanu towarzyskiego ludzi, t  j. ze stanu familijnego i narodowego 
i z tych wszystkich porzgdköw i stosunköw, jakie w spotecznoSci lu
dzi zachodzg“. Teorya t r a n s c e u d e n t a l i s t ö w  zasadzajgcych 
moralnosc na godnoSci czlowieka, a t§  na sile rozumu czystegoapriori 
jest z gruntu falszywa. J godnosc i sila rozumu zawisla o i  stanu spo
leczenstwa. „Naprzöd takicli pocz<jtk6w nie masz w rozumie, \vi§c to 
jest  zasadzac moralnoSc na przywidzeniu sekty...“ powiada Suiadecki. 
Powtöre w tej samej nauce moralno&S bylaby wypadkiem, trans- 
cendentaluych pomyslen, malej liczbie ludzi dostgpnych“. Potrzecie: 
„...wydoskonalenie rozumu jest dzielem zycia towarzyskiego“, wresz- 
cie rozum sam nie stanowi godnosci czlowieka, bo moze byc prawy

*) Tom V-y, I’rzedmowa p. VII.
-) Tom V-y Przydatek do pisma o tilozotii Rozdzial p. t. „W ola“ pp.



i przewrotuy,... rozum prawy w moralnosSci ani byc, ani si§ nawet po- 
myslec nie da bez stosunköw towarzyskich“.

ßy  ocenic stanowisko Sniadeckiego w filozofii spolecznej, 
uwazad trzeba jego szkic teoretyczno-poznawczy, jako zakonczenie 
calego rozwoju polskiej szkoly socyologicznej. I  rzeczywi^cie— 
gdy spojrzyniy na system Staszica, lub na wywody o spolecznych 
zagadnieniach takiego np. Kottqtaja — widzimy, ze metodologi- 
czne postnlaty Sniadeckiego zgadzaj^ si§ najzupelniej z ich stanowi- 
skiem. Cala öwczesna szkola polska odznaczala si§ wybituij pozyty- 
wnogciij umystu, wst§pem do spekulacyi, dfjzeniem do opierania si§ 
tylko na doäwiadczanm. PrawTie wszyscy mysliciele tej szkoly byli 
ludzmi czynu, chodzilo im przedewszystkiem o przeprowadzenie prak- 
tvczne swych postulatöw i urzeczywistniac je starali si§ na drodze 
reform prawodawczych. Mieli witjc do czynienia wciijz z materyalem 
spolecznym, psychik§ ludzkfj znali z wtasnego doswiadczenia i to naj- 
lepiej ze strony jej spolecznych uzewn§t.rznien. Dlatego tez oömielili- 
smy si§ nazwac öwczesng, szkoly socyologicznij, polskij, szkoly „doswiad- 
czaln^“ — w przeciwienstwie do spekulatywnej niemieckiej, lub indywi- 
dualistyczno-introspektywnej francuskiej. Lecz to, co u Staszica jest 
jeszcze tylkopozytywnemt» ierdzeniem. wyniklemzdoswiadczeuiaspo- 
lecznego—cz§£ciowo nawet normtjmoralng — u Sniadeckiego st a je siejuz 
ogölnym sprawdzianem wnioskowan o naturze czlowieka. Gdy Staszic 
twierdzi, ze czlowiek jest wlasnoScig spoleczenstwa, jego nieskoncze
nie malg, czijstki} ty lko—przeciwstawia on niejako ogöl, jako „istnosd 
moraln^“, jego skladowym cz§sciom, ktöre winny sie don stosowad. 
Sniadecki wstosunku do tych pogl^döw urzeczywistnil niewqti liwy po- 
st§p. W dopiero co przytoczonem pojfjciu Staszica niema jeszcze öladu 
uj§cia zagadnienia nie moralnego, ale psychologiczuego stosunku czlo
wieka do spoleczenstwa. Dominuj^Cfj nut$ w systematach poprzedza- 
jfjcych Sniadeckiego, jest wci^z etyczna strona zjawisk spolecznych 
i dopiero Sniadecki szkicuje podstawij przyszlej tenryi poznania, ktö- 
raby okreälila zasady tych zjawisk i ktörej wynikiem tylko bylaby 
ich etyczna tresc.

Przez skonstatowanie faktu znaczenia j^zyka dla przecliowywa- 
uia poj§d i dla rozwoju umyslowego zycia indywidualnego, przez zi}- 
danie sprowadzenia psychologii jednostki do wplywöw spolecznych, 
prz^z uzaleznienie nawet najbardziej abstrakcyjnych pojed od do
swiadczenia i to doswiadczenia spolecznego, zachowanego w j§zyku, 
okreslil Sniadecki podstaw§ przyszlych badan spoleczno psychologicz- 
nych. Nie möwimy juz o postulatach metodologicznych, tyczfjcych 
si§ jednostkowej psychologii, z$daniu liczeuia si§ jej ze zmia- 
nami zaleznemi od otoczenia, uwazania osobistoSci jako empiry-



cznej, nie apriorycznej calosci. Ta atrona filozofi Öniadeckiego nie 
nalezy do naszego tematu. Najwigkszg jednak zaslugg wilenskiego 
t'ilozofa bylo okreslenie wspölzaleznostti jednostki i spoleczenstwa, 
uznanie ich za nierozdzielny jeden cigg zjawisk, ktörego osobnik jest 
tylko jednym z biegunöw, spoleczehstwo zas drugim.

Jedng z konsekwencvj teoryi poznania Öniadeckiego jest konie- 
cznoSc poröwnawczej metody badah, a drugg historycznosc mySlenia 
psychologicznego. Dwa te metodologiczne postulaty nie sg coprawda 
zaznaczone — niemozliwem jes t  jednak, po przyswojeniu sobie zasad 
Öniadeckiego, post§powac inaczej dla wyjasnienia tej „empirycznej 
calosci“, ktöra jest  mieszaning „nami^tnosci, wrazen i narowöw, uprze- 
dzenia, wychowania, spolecznosci, rzgdu, religii, klimatu...“, jednem 
slowem, by wyjaSnic czlowieka niepodobua post§powac inaczej jak  
poröwuawczo. Z drugiej strony historycznosd, jako postulat metodolo- 
giczny wszelkiej psychologii, staje si§ konieczng, gdy si§ przyjmie 
jako podstaw^ iakty takie, jak  np. urabiania poj§c i wyobrazen przez 
j§zyk.

Zdaje si§ nam, zesmy dostatecznie jak  na krötki szkic oznaczyli 
miejsce polskiej szkoly spolecznej wieku X V II I  i poczgtku X IX .  
Rozpoczyna ona swg dzialalnoSc teoretyczng jednoczesnie z epokg 
wielkich reform i jest bezposrednio z niemi zlgczona. Mysliciele pol- 
scy brali w nich udzial bezposredni i stosunek ludzi tych do wlasne- 
go spoleczenstwa odbil si§ na ich teoryach. Doswiadczyli oni sami, 
jak  nie nie zuaezgeg rzeczg jest najsilniejsza wola uajenergiczniei- 
szej nawet jednostki wobec wielkich dziejowych prgdöw. Systemy ich 
stwierdzane byly na podstawie w'strzgSnieii przebytych przez nich 
samych, na podstawie wlasnych zgdah, nadziei i zawodöw po przeko- 
naniu si<j iz pöki masy ogölnej jedna mySl nie ogarnie, pöty niezdolna 
ona b^dzie do czynu. Umysly ich jasno widzialy, ze taka  tylko uauka 
wyjasnid coS moze, ktöra wezmie pod uwagq czlowieka realnego ta- 
kiego, jakiui si§ on kazdemu z nas przedstawia w bezposredniem prze- 
zyciu. Ich myälenie jes t  tez czysto syntetyczne. Widzimy to choc- 
by w wywodach Staszica o wyehowaniu, gdzie cel „e d u k a c  y i “ wy- 
wnioskuwany jest z danych o wlaseiwoSciach ludzkiego umyslu, poj§- 
ciu szcztjscia istotnego, wreszcie danych z doswiadczenia spoleczne
go. Wnioskowauie post^puje przez zestawianie poj§6 nowych z pod- 
stawowem, w ktörem nie sg one zawarte. Tasyntetycznosö w socyolo- 
gicznem mysleuiu, jest  wlasnie odrtjbng cechg polskiej szkoly konca 
X V III  wieku. Gdy dotgd pojmowanie spoleczenstwa bylo czysto ana- 
lityczne, opieralo sie na pewnem uj§ciu czy to jtdnostki, czy zwigz- 
köw jej z innemi, z ktörego wyprowadzano najdalej idgee wnioski,
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pierwsza polska szkola oparla si§ na röziiolitych danych spolecznego 
doswiadczenia, z ktörych dopiero przez powolne zestawienie docliodzi 
do poglfjdu na catoksztalt spoleczenstwa. Naturalnie za podstawe 
wnioskowan sluzy zawsze przedwst^pne poj^cie spoleczenstwa — po
woli jednak jest ono dopelniane, zmieniaiie i rozszerzone przez dodat- 
kowe wnioski z najrozmaitych psychologicznnych danych. Ta synte- 
tycznosc polskiej szkoly, rözniqca j<j od socyologi starozytnego kla- 
sycyzmu, jak röwniez od spolecznych systematöw czasöw nowozytych, 
j e s t  niewfjtpliwg zaslugg dla nauki ogölnej, gdyz przez mg, oddawna 
juz rozwazane spoleczne zjawiska powigzanemi zostaly w nowy spo
söb, otrzymaly inne oSwietleuie. AV naukach psychologicznych wo
göle, a w spolecznych w szczegölnoSci, wartosc systematu zalezng jest, 
obok innych wzglgdöw, takze od sposobu jakiego mySliciel uzyje, by 
wywolac w psychice czytelnika psychologiczny proces towarzyszgcy 
zjawiskom. Pojgciowe czysto powigzanie tu nie wystarcza—nalezy 
si§ wr motywy zjawisk wczuc, odbudowaö we wlasnej duszy przypu- 
szczalny proces psychologiczny, Igczgcy je ze sobg. Sposöb przedsta- 
wienia tego procesu jes t  tez w naj wyzszym stopniu waznym, i tu polska 
szkola ma rzeczywistg zaslug§. Przez przeniesienie zas punktu wyj- 
scia wnioskowan po za jednostk§, i przez rozpatrywanie jej jako za- 
leznej od ogölu, jako jego wyplywu, zostal dany zuak do nowego zu- 
peluie ujmowania spoleczenstwa, röznego od atomistycznego, znajdu- 
jijcego swöj wyraz we Francyi. Widzielismy röwniez juz, jak prze- 
ciwnem zasadom polskiej szkoly bylo poj^cie spoleczenstwa, jako or- 
ganizmu, jako osobnika swiadomego, jak  np uFichtego. Wi§cej nieco 
zblizong do poglgdöw polskiej szkoly jes t  pözniejsza „organiczna“ te- 
orya  Schäffle’go — lecz i ta  rözni si§ od polskiej zbyt przyrodniczem 
pojmowaniem zjawisk spolecznych, podczas gdy wszyscy nasi myäli- 
ciele kladli nacisk wlasnie na dnchowy Charakter stosunköw ludz- 
kich.

Podstawa tego pojmowania streszcza si§ prawie calkowicie 
w zdaniu Suiadeckiego: „ VV porzgdku mysli ludzkich pierwsza jest spo- 
lecznosc, a po niej moralnoäl, bo ta wypiywa z tamtej. Rozum wycig- 
ga przepisy moralne ze stosunköw czlowieka do czlowieka; czlowieka 
do spolecznosci“... To zdanie, Avypowiedzane w pierwszych latach 
ubieglego wieku moze byluwazaneza ostatni wyraz konczgcego sig juz 
prgdu naukowego. Nie skonczyl si§ on z przyczyny wlasnej niemocy. 
Przeciwnie, szkola polska nie spelnila calego swego zadania. Pröba 
Sniadeckiego dania filozoficznej podstawy badauiom nad czlo- 
wiekiem jes t  zaledwie szkicem — i jesli na tej pröbie si§ skonczy- 
io, to nie dla tego, by szkola polska wyrzekla juz wszystko co powie
dziec mogla—lecz z przyczyn czystu zewn§trznych. Zamknigcie wsze-



«hnicy wilenskiej, i wkrötce potem katastrofy polityczne, ktöre pozba- 
wily kraj calej prawie myslqcej cz§sci spoleczenstwa, przerwaly na
gle polski rozwöj naukowy. Zaczynaniy odtg.d poslugiwac sie coraz 
wi§cej obcemi wzorami, coraz wi^cej brak ludzi czujqcych IqcznoSc 
swjj z tak niedawruj jeszcze. tradycya. Zalew niemieckiej metafizyki 
i mistycyzm, w ktöry popadto spoleczeiistwo, dokoualy reszty. Pözniej 
zaS zjawiajqce si§ u nas pröby oryginalnej socyologii opierajq si§ na 
■vvzoracli obcych, gotowych, ajeSli gdzie niegdzie znajdzie si§ mysl 
Wyrazona juz przez Staszica, Kollijtaja lub Jana  Sniadeckiego, to jej 
zrödla nalezy szukac na innej drodze. Przyszla ona za posrednictwem 
nauki francuskiej lub anglelskiej. Sami jej propagatorzy nie wiedzq 
czgsto, iz byla ona dawniej juz, w innyrn zwiqzku, przez szkol§ polskq 
Wyrazona.

S t e f a n  C z a r n o w s k i .



P R Z E M I A N Y . ,)

powicsc w spoitzesna.

X I.

Upal dus/ijcy trapit Pawta w drodze do Kamienczyc, J a k  z pie- 
ca buchaio gorgco-, powöz siin$t w obtokach kurzu, ktöry wciskat si$ 
do ust, nosa i uszu, sionce prazylo w plecy. Znuzone konie fornalskie 
ipowozowych jeszcze nie bylo) biegly niechetnie. Nawet stangret 
w liberyi, ogarni^ty niemoci}, zararbil si§ bezwladnic na swoim kozle. 
Pawet nie pami§tal tak nieznosnej podrözy. Z serca zazdroscil pluska- 
j^cymsie w jakimsblotnistymruczaju, przy mos'cie, dziecioin vviosko- 
wym, ktöre dojrzat w pewnej cbwili. Dzieci wyskakiwaly na brzeg, 
uganialy siq po tjjce zwinnie — ich chude, zölte cialka migaty,to zno
wu z rozp^demskakaly av  Avod§, dawaly nurka, plyAvaly, Avyrzucajjjc 
bryzgi z halasem, mocno bij$c poAA'ierzcbni§... Konie w tem miejscu 
szty sttjpa, pylu na grobli nie byto — i PaAveJ dlugo przygl^dai si§ 
tym gouitwoni, tej pluskaj^cej uciesze... Ten obraz zostal mu av pa- 
mi§ci. Ale od zachodu, z nad lasu, Avynurzala si§ burza. Sionce stru- 
chlaio i ukrylo si§. Byla cisza. Grozne, ciemno-sine jej oblicze przy- 
smvalo si§ blizej, nieublaganr, prz«-mozne, jak  przezuaczenie. Szta 
na ziemi§ zaglada. I  blady strach oblecial przyrod^. DrzeAva, liäcie, 
trawy, zboza i krzewy poczgly drzec i szeptad. Zapomniana krowa 
rykn^la gdzieS niedaleko z przerazenia.

')  Patrz zeszyt sierpniowy, str. 213; — wrzesniowv, str. 449; —  
pazilziernikowy, str. 32.



Na gladkg, jedtiolicie granatowg, pos§png tafl§ chmury wplynj}i 
teraz oblok lekki, bialy, rozdarty i mkn$l cliyzo. Byla to niby lödz, 
gnana poprzez cieniny odm§t wöd, albo ptak, lotem szybkich, roz- 
strz^pionych w wichrze skrzydel p^dzgcy od burzy. Pawel patrzal 
w ten oblok i rozwazal, wypada-li mu w Kamienczycach przyznad si§ 
do tego, ze jedzie z Nowin, od stry ja  Michala. Znal surowe zasady 
kuzynki Kamienieckiej, wzorowej niatrony warszawskiej i przypo- 
mnial sobie jej dlugg, chelpliwg opowieSc o tem, jak  dala niegdys 
stryjowi Michalowi odprawg i nastgpnie zerwala z nim wszelkie sto- 
sunki... Kamieniecki takze nie lubit stryja... I Pawel postanowil mil- 
czec o swojej wizycie. Grzmialo, wSciekly wiclier tarzal si§ na ziemi 
w kl§bach piasku, zapadla ciemnoSc, jakby noc, liuczaly olbrzymie drze- 
w a —na chwil§ nawet Pawla obj§latrwoga—ale oto byly juzKamien- 
czyce. Powöz zatrzymal si§. Bialy, brodaty starzec rozwarl ci^zkg, 
zelazng, herbowng, nii^dzy czerwonemi z cegly slupami bram§ i, oknj- 
zaj§c bardzo rozlegty gazon, cicho, po zwirze, zajechali przed dom. Du- 
zy, bialy, pi§tro\vy, z wiezyczkg 11a skrzydle palac, wydawal si§ 
niieszkaniem umarlych. Glowa ludzka nie wyjrzala z licznych okien, 
nie ozwal si$ zaden glos, nie zaszczekal nawet pies. Budowle gospo- 
darcze staly  daleko za olbrzymiin dziedzincem i opasujgcym go mu- 
rem rozroslych drzew.

Ale zaledwie Pawel nacisngl guzik dzwonka, dwaj strzelcy 
otworzyli 11a oäciei d§bowe, rzezbione drzwi. Obaj uklonili si§ 
nizko.

Przeilpoköj byl pi§trowy z galeryg i schodami, jakby na wzör 
angielskich hall’öw. Dwa ogromne niedzwiedzie wypchane dzwigaly 
w lapach cigzkie, staroSwieckie Swieczniki.

Strzelcy patrzali Pawlowi w oczy.
— Gdzie panstwo? — zapytal cicho, ouieämielony uroczysteui, 

palacowem milczeuiem dokola.
— Jasnie panstwo w bibliotece.
Przykro bylo Pawlowi przez szereg wielkicli, ciemuych sa- 

lonöw. Wsz§dzie pauowalo to samo uroczyste milczenie. Strzelec 
uklonil si§ znowu i pchugl ostatnie drzwi. Gwar i swiatlo buchmjly 
w Pawla.

Kuzynka przywitala go glosng radoScig, jak  gdyby kogos naj- 
blizszego i tak, jak  gdyby powracal po krötkiej nieobecnoSci.

— Nareszcie... Mialam przeczucie... Taka burza — möwila trz§- 
sgc mu r§k§ i usmiechajfjc si§ do niego... ale zaraz...

— Kuzyn Pawel Naborowski — prezentowala go jakiejS starej 
damie w zlotych binoklach, zajgtej wyszywaniem. — Wszakze nie 
znasz cioci Hubertowej.



Pawel uklonil si§ catemu towarzystwu, ktöre skladalo si§ 
z czterech pan i jednego pana. Ten ostatni skoczyl ku nieniu.

— A, jestesr Pawelku! — wotat smiejqc si§ — mam ciebie! My- 
slalem w Krakowie, ze nie zobaczymy si§ nigdy. Takie glosileg po- 
glqdy! Oho! Wyobrazcie sobie panstwo — polozyl r§k§ na glowie 
Pawla — ten czlowiek jes t  rewolucyonistq, socyalistq, anarchistq, 
demagogiem. Przypatrzcie mu si§ dobrze!..

Pawel, ktöry zdqzyl juz zdziczec przez ostatnie miesiqce, zmie- 
szal si§ i usiadl na najblizszem krzesle.

— Co ty bredzisz, Lolu! — zywo bronila go pani H enryetta . — 
Widywalismy Pawla w Warszawie. Mysli zupelnie tak, jak  my 
wszyscy.

I  poglijdala ku Pawlowi niespokojnie swemi malemi, swiecqcemi 
jak  u ptaka, oczami, zaklopotana jego zaklopotaniem.

Pawel inilczal i pokr§cal wqsy.
— Kuzyn Pawel jes t  idealista — jeszcze za niego möwila pani 

Kamieniecka — i zaj§ty jes t  robieniem dobrego. To takze rzadkie 
i pi§kne w czasach dzisiejszych — w estchn§la. — Jedziesz z Naboro- 
wa? — pytala.

— Tak — sklamal Pawel i zmieszal si§.
Bystre, male, swiecqce oczy kuzynki badaly go ci^gle.
— Dlaczego swiatlo si§ pali? — odezwal si§ wreszcie, czujijc, iz 

trzeba cos powiedziec.
— To möj pomysl — podchwycil Lolo. — Wszystkie dobre po- 

mysly s$ z mojej glowy! Panie baly si§ burzy, wi§c zamknqlem 
okiennice i zapalilem elektrycznosc. Przynajmniej nie b§d$ nam 
swiecily blyskawice...

Znowu zapadlo milczenie. Lolo przekomarzal si§ szeptem z mlo- 
dtj, wysokq, t§g^ blondynq, pani Hubertowa wyszywala praco- 
wicie.

— Ciocia niestrudzona — rzekla pani Kamieniecka.
— To dla kosciola - r  po francusku uroczyscie i smutno odparla 

staruszka.
— W tem niema zadnej zaslugi — rzucil jej Lolo.
— Jakto?
— Bo ja, pani hrabino, uczylem si§ tylko, ze trzeba nagiego 

przyodziac. A koSciöl nie moze byc nagim.
Hrabina j$la smiad si§ serdecznie i dobrodusznie. Trz^sla sitj ze 

ämiechu na swojem krzesle.
— Comment le faire taire!
Ale Lolo d'twcipkowal dalej na ten sam temat i na inne, .sypiqc 

j a k  z r§kawa dowcipy udatne i nieudatne, swoje i cudze.



— Comment le faire taire! — wci^z wolala hrabina i grozila mu 
palcem, i smiala si§, trzgsgc si§ calym tulowiem. Biuokle spadly jej 
z uosa, robota zsuugla si§ z kolan. Smialy si§ takze: gospodyni, pani 
Henryetta  Kamieniecka i pani K lara , zam§zna jej cörka, wysoka, t£- 
ga i ladna bloudyna. A Lolo gadal.

Pa«  et, mimo usiiowan, nie mögl si§ ämiac. Nie lubil salonowych 
rozmöw i Lola, ktörego znat oddawna, z ktörym spieral si§ ]>rzez j e 
den wieczör w Krakowie. CoS go odpycbalo, tak jak  od Turowskiegor 
od tego inteligentnego, cynicznego prözniaka o twarzy Araba i gnie- 
walo go wspomuienie owej dysputy krakowskiej, w ktörej dal si§, jak  
zwykle, pobic na glow§. I Lolo szydzil z niego przy kazdej sposobno- 
•sci i trakt.owal go z göry, nwazaj^c siebie za ostatui wyraz kultury, 
za uadczlowieka, za filozofa, peluego pessymistycznej m^drosci. (P a 
wel nie wiedzial, ze cala ta filozofla sktadala si§ z aforyzmöw Szopen- 
liauera, wyczytanych w jakims miesi§czniku, z kilka zdan, skradzio- 
nych Tolstöjowi i bohaterom modnycb powieSci, ze byla nietyle pozij, 
ile licbym plaszczem, w ktöry  ubieralsi§ Lolo przez ambicy§—a wie
dzial:, iz swiat uwazal go za genialnie zdolnego czlowieka, ktöry dla
tego nie dokonal cudöw, ze nie clice).

Jakoz i teraz hrabina möwila:
— Co to za glowa, quel esprit! Czemu nie zabierzesz sie do ja- 

kiej pracy! Ach ty prözniaku!
— Wszystko jes t  marnosc i ut.rapienie dacha...
— Kuzyn Pawel jes t  inuego zdania — wmieszala si§ gospodyni 

i przysiadla si<j do Pawla — nieprawdaz?
Na jej jedwabuym staniku swiecily, migotaly dzety. Tak samo 

swiecily male jej, bystre, czarne jak  u ptaka, oczy.
— Zapewne — odparl Pawel.
— On powinienby zostad pastorem — zawolal Lolo — wlazilby 

co niedziel§ na ambon§ i prawiJby kazania... Meine liebe Bruder — 
zaczijl, swietnie naSladujijc glos, akceut i intonacyg pastora.

Paui Kamieniecka z trudem stlumila usmiech.
— A tobie nalezaloby zamiatad ulice — niezgrabuie i gniewnie 

odciijl si§ Pawel.
— Dobrze. B§d§ zamiatal t§ ulic§, na ktörej zamieszkasz ty — 

zwröcil si§ do pani K lary  i dalej szeptal jej coS na ucho.
— Marie! Moze pokazesz kuzynowi bibliotek^... — zawolala go

spodyni na mlodsza cörke, ktörej Pawel dotychczas prawie nie spo- 
strzegl. — On woli zapewne ksi^zki, niz naszg. pust$ gaw§d§. Yous 
etes toujours tellemeut serieux Paul (wymawiala: Pol)?

— Alez uie, kuzynko...



— Wolisz ksiijzki... - -  powtörzyla, przymilajqc si§ — bqdz 
szczerym... To dobry gustL Marie...

Panna w bieli, z ciemnym, obfitym warkoczem na stauiku, 
z dziwnq zmarszczki} mi^dzy brwiami, ktöra nigdy snad nie schodzila 
z czola, zblizyla si§ do Pawla. Byla wysoka i smukla.

— Prosz§ panH.
Zacz^li tedy chodzic wzdluz mahoniowych szaf, odczytujqc przez 

szklane szyby tytuly. Möwili malo. Panienka stawala czasami i uka- 
zywala coS cienkim palcem. Wöwezas z rekawa, oszytego koronk.}, 
wykwitala jej opalona, a mimo to äliczna reka.

— Biblia Wujka... Przemiany Owidyusza... pierwsze wydanie 
Irydiona... — wyliczala czasami.

— Pani to wszystko czytala?
Spojrzala na niego powaznie zamySlonemi Oczami, przedzielone- 

mi, jak  zwykle, gt§bok$ zmarszczkq, i odparla z prostot§:
— Czytatam bardzo malo.
— Ale pani myslala?
Panna podobala si§ Fawlowi, clicialo mu si§ zawigzad z ni^roz- 

mow§.
Stamjla i zlekka dotykajqc palcem szyby, znowu odpowiedziala 

krötko:
— Oni mySleli za nas.
I  chodzili dalej.
— Dlaczego pan nazywa mnie paniij? — odezwala si§ uagle.
— Bo... bo... — zmigszal si§ Pawel.

To bardzo mi si§ podoba. Nie uzuaj§ dalekicb pokrevvienstw. 
r T y“ mogq möwid do siebie albo spowinowacone dusze, albo bratnie 
serca, a nigdy same wargi. bez upowaznienia z wewnqtrz — wy- 
palila.

Pawel usniieclniijl si§. W tamtym koncu pokoju brzmialy gwar 
i ämiech. Lolo opowiadal cos gloSno, klQCZQC na dywanie przed pa- 
niami, a one machaly ku niemu chustkami, wolajqc: „dosyd, dosyd!“. 
Smialy si§.

— Pan bardzo mi impouuje — möwila tymezasem biala panien
ka. — Slyszalam, ze pan skonczyl dwa uniwersytety i ma tytul dokto- 
ra... J a  chcialabjm skonczyc cbociaz pöl uniwersytetu... — dodala 
zalosnie.

— Niecli pani dobrze przejdzie swojij pensv§ — poblazliwie po- 
cieszal Pawel — to takze uniwersytet... niewieSci.

Ale ona mySlala o czems z gt^boki} zmarszczkq na czole, zacis- 
kajqc swoim zwyczajem usta i pi^kne, chod opalone, r§oe ua piersi.

— Pan mieszka w Naborowie? — spytala.



— Tak.
— To blizko od Musinowiec, od pana Turowskiego.
— Zdaje mi si§.
— Pan go zua?
— Troclie.
— Czy pan jest z nim na „ty“?
— Nie, pani — zdziwit si$ Pawel.
Podniosla na niego swoje zamyslone oczy.
— Bylam ciekawa poznad pana — powiedziala — bo Lolo mö- 

wil, iz pan ma przewröcoiii} glowg — zawahala si§ — mama bronila 
pana i papo twierdzil, ze pan nalezy kompletnie do ich obozu.

I  pytala go o cos spojrzeniem.
— Nie lubi§ obozu papy — szepn§la i zmieszala si§.
— .Testern szczerg — tlömaczyla si§ nieco potem — i möwi§ 

Wszystko, co mySle. I  tak trzeba. Nienawidzg klamstwa — dokonczy- 
la z zawzi^toScig.

W  tej chwili uczynil si§ ruch w pokoju. Kolo Paw la zaszelescil 
jedwab, wionijl zapach perfum.

— Kuzynie, moja cörka Aga — prezentowala pani H en rye tta— 
nie znacie si§. Aga czasu twoich wizyt bawila z ciocig Hubertow^ 
za granicj}.

Pawel uklonil sig, zwröcil oczy na nowg znajomg i wnet je spu- 
scil, po prostu w doslownem znaczeniu tego wyrazu olSniony. Takie- 
go zjawiska nie spodziewal si$. Patrzal to w posadzk§, to na koniu- 
szek lakierowanego pantofla, to na wytwornjj, kuusztowng u dolu po- 
pielatej sukui l'alban§, i czul, ze bije w uiego niby fcar od ognia 
i blask od plomienia, moc jej niewypowiedzianej, nieopisanej, niepo- 
j$tej pi§knoSci. Czul na sobie jej spojrzenie, czul takze, ze si§ u£mie- 
cha z poblazaniem, ze wspölczuciem, z litoscig. W ydala mu si§ do- 
br$... Wszak oto raczy stad kolo niego, raczy go widzied, pröbuje 
z nim ro/.mawiad laskawie, uprzejmie, sevdecznie.

— Kuzyn przyjechal niedawno? — pytala po francusku, trzepigc 
siebie po sukni rözg, ktörg trzymala w spuszczonej r§ce. I sama byla 
jak  kwiat. Tylko glos jej mial dziwne, mgzkie, cbropawe brzmienie.

— Tak, niedawno — wybelkotal.
- -  W burze — i uSmiechn^la si§, nie wiedzied dlacZego.
— Tak... Nie, nie bylo burzy. Uniknglem burzy.
Zapanowalo milczenie.
Pawel znowu podniösl na nig niesmialy wzrok. Z tej twarzy 

przedziwnej, niewyslowionej, promiennej, spoglgdaly ku niemu wiel- 
kie, czarne, plomienne dwie gwiazdy, oczy. Na rozchylonych ustach



miuta usmiech zuikomy, k töry  nie przemijal wszakze. Usmrechaly si§ 
i oczy...

I  znowu wbil spojrzenie w posadzk^.
— Nudno ua wsi — zabrzmial jej przykry, gruby, chropawy, 

jakby'ochryply glos.
— Nudno — potwierdzil bezwiednie a naprzekör przekonaniom. 

Ale wszystkie mysli uciekly mu z glowy tak, jak  dzieci uciekaji} 
z domu, w ktörym sie pali.

Milczeli. A owa wysoka i jasua, promieuna i pi§kna, patrzala to 
ua niego, to na obecnych, i usmiechala si^. AV spuszczouej r§ce trzy- 
mata röz§. Potem, moze zuudzona milczeniem, je la  skubac t§ röz§, 
platek po platku az do konca. Ilözowre listki splywaiy na podlogtj. 
Uämiechn^ta si§. Pawel liczyl ptatki...

— Kochany panie, nareszcie!.. — czyjes ramiona obj^ly go za 
glow§.

Byl to gospodarz, H ilary  Kamieniecki, jegomosc rudy i szczu- 
ply, bardzo uprzejmy, w dlugirn tuzurku.

J§li wymieuiac grzeczuosci.
— Jakze  si§ ciesz$ — prawil Kamieniecki — gosd w domu, we- 

soloSc w domu. a niema rzeczy nudniejszej, niz wies,., praw
da, panie?.. Jakze tarn w gospodarstwie? Klopoty, zgryzoty... Wiem, 
panie, wiem... — möwil pr§dko, wci$z mrugajijc powiekami o rudych 
rz^sach. Skrofuliczue, niebieskie oczy jego biegaly po pokoju.

Panna Aga odeszta w przeciwlegly kouiec biblioteki ku mlod- 
szej siostrze, zaj^tej jak^s ksiijzki}. Pawel, uie patrzijc, poczul to 
i stopniowo odzyskiwal przytomnosc.

— Wi§c pan z uczonego przeobrazil si§ w ziemianina — Ka- 
mieniecki zatrzymal si§ i pogl^dal kudrzwiom, zapewrne uiecierpliwie 
oczekiwal obiadu — wi§c tak... szczerze winszujg, a w Warszawie 
jeszcze nie dowierzalem. Latwo tez panu poszlo?

— Sij. trudnosci i przeszkody — odparl Pawel. — Wlasniecbcia- 
lem pana prosic...

Pan  Hilary mrugnql kilkakrotnie powiekami.
Tak... Moze si^dziemy. Nie mog§ stac, uie umiem rozmawiac 

stojijcy... taki nalög...
— Ale pan przelamie przeszkody, jesli ssj — pocieszal Pawla 

gdy usiedli. — Pari przelamie... My, ziemianie, umiemy znosid, dzwi- 
gac i walczyd... My, ziemianie, prawda, panie? Na naszych barkach 
wszystko... To oni, ci panowie z miasta, deklamujg z papierowym or§- 
zem w r§ku... Ach ta opozycya! Pami§ta pan? Pan byl na posie- 
dzeniu?..

— Nie, panie.



— Pan nie byl? Szkoda! — na ulubiony temat, przecliodzil Ka- 
mieniecki — bylby si§ pan przekonal... M6wi§ pami... powödz fra- 
zesöw...

— Papo wszystko nazywa frazesem... — glosno odezwala si§ 
Maryncia i urwala.

— A szlo przeciez o rzecz duzej wagi — dalej, pomijajgc wy- 
zwanie, rzucone przez cörk§, opowiadal pan Hilary. — Ale gdziez 
tarn! Lepiej, zeby naröd umarl z glodu, byleby nie ust§powad z jakichs 
tarn wyimaginowanych, urojonych... To dla popularnoSci, dla taniej 
popularnosci, bo nie u nas tak nie poplaca, jak  szumuy frazes.. Nie 
znam spoleczenstwa tak niedojrzalego... — niebieskie, skrofuliczne, 
w czerwonych obwödkach oczy Kamienieckiego znowu patrzaly ku 
drzwiom — i doprawdy trac§ nadziejg, zeby kiedykolwiek zapano- 
wala w umysladi zbawienna röwnowaga...

— Trzeba si§ rachowac z odr^bnosciami kazdej indywidualno- 
äci... — nudnie rozpoczijl Pawel.

— To za madre dla mnie!.. — przerwala mu lirabina. — Indywi- 
dualnosc, odrgbnoäc... Mozna sobie na tem j§zyk polamac!.

— Ciocia ma najzupelniejszg racy§ — zgodzil si§ gi^tki Kamie- 
niecki. — PopelniliSmy wykroczenie, möwige we dwu, gdy rozmo- 
wa koniecznie winna byc ogölna. Cöz, Lolo byl dobrym pioruno- 
chrouem?

— Burzy nie bylo! — z grymasem odparla pani Klara.
— Ale gdy od ognia pioruoöw zapalg si§ lasy... — wyglosil pa- 

tet.ycznie Lolo.
Lokaj oznajmil obiad.
Pawlowi miejsce wypadlo mi§dzy gospodynig a panig Klarg, 

i obiepanie zabawialy go po kolei.
Pani Kamienieeka, Sledzgc ruchliwemi, blyszezgeemi jak  u pta- 

ka, oczami, zacbowanie si§ lokajöw, ktörych bylo czterech, prowa- 
dzila z nim tak zwang duchowg rozmowg.

— J a  tak lubitj poruszac od czasu do czasu kwestye powazne — 
möwila po francusku — ale w}r, mgzczyzni, nie zawsze lubicie — 
usmiechn^la sig — ty stauowisz wyjgtek...

— To kuzynka stanowi wyjgtek...
— Ja? pod jakim wzgl§dem?
— Pod wzgltjdem cnöt, rozumu i t. d.
Skromnie zawarla powieki.
— Bardzo jesteS laskaw... Nie wiedzialam, ze umiesz by<5 po- 

cblebcg — usmiechn§la sie. — Umiesz? — pytala figlarnie z jakgs 
ukrytg myslg.

Ale po chwili möwila powaznie, a nawet uroczyScie:



Staratam si§ uaSladowac mojg matk<j... To byta Swi§ta... 
powtarzata mi zawsze, ze kobieta ma obowigzki, a nie ma praw, jak  
podbite narody, i ze kobieta po to wychodzi za mgz, zeby z m§za 
uczynic wieruego syna Kosciola, a dzieci ofiarowaö temuz Koäcioto- 
wi... Czasy niewinry... — lokaj wuosit na dtugim, wgzkim pötmisku 
olbrzymig ryb§; robita mu jakieä znaki oczami. — Czasy niewiary...— 
powazuie ciijgn§la dalej cifzkie czasy... Usilowatam... Sluzytam 
mezowi, stuzylam dzieciom, wychowatam je w duclm zasad i Pan Bög 
mi hojuie wynagrodzit. Pan Bög zawsze wynagradza — westchn^ta— 
ale my sami nie chcemy, nie ufamy. Naprzyktad Hojnowscy... Stysza- 
le3, Pawle? To okropnel..

C'iggle niepokoila jg olbrzymia, na dtugim, wgzkim pötmisku ry- 
l>a. Moze niedowierzatalokajowi. Teraz ktosSuszarego konca, zapewne 
z aduiinistracyi, nie umiejgc sobie poradzic z rybg, zrzucit srebrny 
szufelek... Zmarszczyla si§. Pawel, nie patrzgc, odczuwat obecnoSc 
t.imtej, promiennej i pi^kuej. USmiechata si§do niego przez stöt, po- 
przez wysokie bukiety swoim znikomym a nieprzemijajgcym usmie- 
cliem, usiniechem moze bezvviednym, a petnym szcz^cia.. .Tadla zale- 
dwie od niechcenia, z przymusem, przez obowigzek. Biata, sniezna, 
jedwabna reka lekko trzymala widelec, krajala ryb^ na lekkie ptat- 
ki i niosta je do ust ruchem gpiewnym.

— Pan nie nie jel — zabawiata go druga sgsiadka, paui Klara, 
owa t$ga, wysoka i ladna blondyna. Byta jakoS w szczegölny sposöb 
ozywiona. Smiata si§ bez przyczyny, ustawicznie wykonywata jakieS 
ruchy r§kami, jak  ojeiee, mrugala powiekami, möwita zanadto glosno.

— Alez, owszem.
— To si$ nie nazywa jesc. .la jem za siebie, i za pana, i za Agtj. 

Lubi§ je&i. Panie, ja lubi^ brylanty, ladne, stylowe meble i dobrg ku- 
chui§ — wotata.

— I juz nie wi§cej?
— Bo i nie mam nie wi§cej du lubieuia!.. gdybym nawet i chcia- 

ta — ämiala si§ dziwnie — dzieci nie posiadam i nie posiadac nie mo- 
g§, opröcz brylantöw, „empiröw* i dobrej kuehni... II fallt pretidre son 
parti — dowodzila gloSno.

— A ryby lubi pau Iowi6? — pytata chwil§ potem.
— Nie — zdziwit si§ Pawet.
— To dobrze. \V takim razie mozemy i y i  w zgodzie. Möj mgz 

od raua do wieezora lowi ryby — ämiala si§ znowu.
Pawet byt oszotomiony.
--  Co pan posiada?.. Ksigzki, prawda?
— Ksigzki — zgodzil si§ Pawet — ale i pani chyba ma ksigzki.
— Le livre du mariage.



— Wesota ksiqzka?
— Nie bardzo, bo ostatnia — z grymasem odparla pani Klara.
— Niema ksiazki ostatniej — szepnsjl Pawel.
— I  pan takze!.. — dziwila si§ — i pan!?..
— Dlaczego i ja? — pytat Pawel, ktörego to ubodlo.
— J a  zawsze czytam ksiqzki od konca, najpierwej ostatniqstro- 

nic§, zeby wiedziec wszystko odrazu — nagle zabrzmiaf z tamtej 
strony bukietu przykry, gruby, cbropawy gtos.

Nie majfic co na to rzec, Pawel wbil oczy w kwiaty, ktöre barw- 
nq zmijjj. wily sie po Snieznym obrusie pomi§dzy cienkiem szklem 
a kosztowinj. porcelanq talerzy. Potem dalej sluchal gloSnych, prawie 
krzykliwycb, szczerych, nerwowycli opowiadan pani Klary.

— Lubi§ jeszcze muzyk§ - -  woJala -- bo kiedy gram, jestem jak 
ubogi zlodziej, ktöry przeclmdza si§ po cudzym palacu i patrzy na cu- 
dze skarby. Nie mialam i uie mam, ale zyj§ cudzym kosztem—rozu- 
mie pan?

W jakiejS cbwili Pawel poczul lekkie trqceuie nogij, tak delika- 
tne, ze bylo jak powiew, ktöry marszczy zaledwie powierzchni§ wo- 
dy. Powtörzylo si$ raz i drugi. Panna Maryncia zamyslona spoglqda- 
la w talerz, pani K lara  krzykliwie i z przej§ciem sprzeczala si§z Lo- 
lem... Ona, wysoka, krölewska, spokojna, wqchala jakis kwiat...

Wstawauo od stolu.
W fumoirze H ilary  Kamieniecki, wygodnierozparty, z cygarem 

mi^dzy krötkiemi palcami, puszczajqc po smakoszowsku dym, mruga- 
j$c rudeuii powiekami, wykladal Pawlowi wykwintuie swoje po- 
gljjdy.

— Pan jes t  ideologiem, ideofilem — möwii — ja  zaS jestem 
przedewszystkiem biofilem. Z zycia, ktöre jes t  krötkie i nie zawsze 
przyjemne, trzeba wyci^gnqc mozliwie wielkij, sum§ wdzi§ku, le 
cbarme de la vie — wypil duszkiem fllizanke kawy, poczem cmoktal 
pozostaly cukier ze zlotej lyzeczki — bo to jedno jest w naszej mo- 
cy. Szcz§Soia stworzyd nie mozna... gdzie je s t  szcz§scie? — powtö- 
rzyl. — Ale z zyciem, jak  z kobietq. Z brzydkiej i zlej kobiety nie 
sposöb uczynid dobrej i pi§knej, prawda? Za to mozna na ni% narzucid 
zaslong i dotykac jej tylko w r§kawiczkach.

— To tez gdy bylem studentem, zarzucalem fartucli — wstawil
Lolo.

Pan Hilary i obaj jego synowie, jednakowego wzrostu, wjedna- 
kowych mundurach liceum, zaSmiali si§.

— A nie rozumiem, zrozumiec nie mog§ — prawil dalej Kamie
niecki — stry ja  panskiego, pana Michala... Zeby tak romantycznie



z prost$ kobietq!.. Zdziczal... Tu juz zadna zaslona nie pomoze... Pan 
go odwiedzal?

— Tak.
— I cöz? — z zaj^ciem pytat Kamieniecki.
— Nie widziatem... tej pani — niech§tuie odpowiedziai Pawel.
Bylo milczeuie.
— A ja  uie rozumiem, zrozumiec nie mog§ — zaczql LoJo — 

pani Anny Opolskiej. Taka pi^kna, mloda, i zeby przejsd przez 
zycie, niby bogini z m arm uru .. Bez skazy, bez zmazy, ale i bez 
szcz§scia...

— Jeszcze to przyjdzie — mrukn<j,l pan Hilary — podobno wrö- 
cili z Warszawy do domu. Jemu zrobilo si§ gorzej...

— Gdybyz on juz sobie... tak... uaprawd§ — wtrqcil pölgtosem 
Lolo i usiadt k o n n o  na jakiems krzesle i... gwizdal.

Kamieniecki puszczat kl^by dymu, patrzal w te dymy, odpo- 
czywal.

— Nie gwizdz, Lolu! — poprosil, zatykajqc uszy.
Byto milczeuie. Mtodzi Kamieuieccy, obaj jednakowego wzro

stu, w jednakowych obcislych mundurach, palili papierosy.
— Zdziwito mnie — odezwal si§ Pawet — ze szanowny pan, ta- 

ki zasluzony dzialacz, nie wspomniat nie o pracy, wypowiadajqc po- 
giqd na zycie.

— Praca, tak, praca — niech§tnie odpowiadat pan H ilary—bez 
pracy niema wdzi§ku, ale i pracowad trzeba z wdzi^kiem — möwii 
powoli, myälqc zapewne o czem innem — pracujmy podezas pracy, 
a bawiqc si§, bawmy si§ wesolo. My zaä, Polacy, albo prözuujemy za 
dwu, albo pracujemy za dwu...

— Nie wszyscy mogi}, prosztj pana.
— Nie möwi§ o masach. One muszfj, pracowad, ale o nas, swia- 

domych zycia, majqcych le loisir...
W  tej chwili lokaj stanql we drzwiach, niby niemy slup.
— Przepraszam panöw... — zerwat si§ Kamieniecki — musz§... 

interes... jak oni nie szanujq cudzych wczasöw... — i wymkmjt si§ 
z pokoju.

Pawel, ktörego przeSladowalo tamto promienne zjawisko, stu- 
cliat chwil§ zartöw Lola z clitopcami o wiejskich dziewczywacli, przy- 
czem obaj mtodziency, w obcislych mundurach, Smieli si§ z minarni 
doswiadczonych, wielokrotnych, dumriych, szczesliwych winowajcöw
— i przeszedt do salonn.

Tu przy wtaszczyta go sobie pani Henryetta  i zalata go strumie- 
niem poufatej, szybkiej, fraucusko-polskiej gaw§dy. Möwila z nim
o najSwiezszych nowosciach swiatowych, o skaudalicznych ze smut-



kiem, a zarazem bardzo szczegölowo, o nudzie wiejskich stosunköw,
0 cioci Hubertowej, ktöra jes t  Swigta, o swoich trzecli cörkach, 
a zwtaszcza o pannie Adzie, o klasztorach i wychowaniu dzieci, skro- 
nmie przypisujijc opiece Boskiej i zaslugom matki swojej rezultat.y 
tego wychowania;, möwila o duchu domu swojego, takze przypisujijc 
zacnoSd tego ducha zaslugom matki, o ktörej Pawel nigdy nie nie sly- 
szat szczegölnego, o Ojcu Swi^tym i misyach wr C bin ach, na co zbie- 
rala uzywane marki, znowu o pannie Adze, o wyzszosci liceöw pe- 
tersburskich nad uniwersytetem, o powieSciacli Bourget’a, ktöry si<j 
öawröcii i jeszcze raz o pannie Adze.

— Ona jest niesmiala, pauvre enfant! — tlömaczyla — ale to ta 
kie serce! i 1‘intelligence de 1’äme, vous savez. I  taka poboznaL P a 
wel pewno libertyn, jak  wszyscy mtjzczyzni — w estchn§ta— ale 
Przed nifj. i przed ciociij Hubertowg zadnych zartöw... Elle est tres 
severe Ia chere tante... — i pogrozila mu palcem.

Pawel, nawykajijc stopuiowo do atmosfery Swiatowej, zartowal
1 Smial si§, wyciggal z kuzynki drastyczne szczegöly i plotki war- 
szawskie, bawril si§ migotaniem dzetöw na jej staniku i migotaniem 
brylantöw na jej cienkich palcach, ktöremi ustawicznie dotykala wlo- 
s<nv, bawil si§ najcudowniejszij francuszczyzug jej okresöw, bawil si§ 
zmiennosciij, wyrazu na jej nieladnej, pelnej, zbytnio czerwonej twa- 
r zy i szczegöluym polyskiem jej malych, jak  paciorki,iswiec<jcych, jak 
u ptaka, oczu...

I  patrzal, patrzal bezwiednie, patrzal ze szczeSciem ku oknu, 
gdzie rozmawialy dwie siostry, Maryncia i ona... Wigc jest, wi§c stoi 
tarn... slyszy, az tu szelest jej jedwabiu... Czy slyszy?.. czul 
szcz§äcie...

Potem nastjjpila muzyka. Pani K lara  bie^le grata walca Szope- 
na i dzwigki drzaly w wonnem od kwiatöw powietrzu salonu, niby 
perly, polyskliwe, migotliwe perly, podrzucane, r o z s y p y w a n e  i znowu 
zbierane przez jakgS niewidzialnij r^kg. A takze wydawalo si§, ze 
W lekkim, powiewnym podskoku älizga si§ po posadee wesotoöd, dzi- 
Wna wesotoSc, bo smutna do tez, rozplakana i weigz tahezgea, weigz 
taüczgca, do upadku, do zapami§tauia si§, do rozpaczy...

Paw'et spoglgdat ku oknu, gdzie szeptaty siostry, i on, ktöry nie 
tanczyt nigdy, ktöry tanczyd nie lubit, doswiadezat dziwnego marze- 
nia: oto ptyngtby po sali razem z melodyg, ptynsjtby, tulgc do serca 
Pragnienie tkajijce i chciatby cos wspominac, za czems ptakad, do 
ezegos t^sknid, catowac czyjes biale, drogie dtonie...

Nagle stalo si§ cos, co zakrawTato na Skandal. Panna Maryncia 
zaniosta si§ spazmem ptaczu, gtoäniejszego niz muzyka. W  salonie 
zapanowata cisza, petna zdumienia i zaktopotania. Pani Klara prze-



stala grad. Na szcz§dcie Lolo, ktöry mial dobre serce, podbiegl do 
placzijcej, zastonil jij swoji} osobfj i zaczsjl z niij rozmowe. Panna Aga 
odeszla spokojnie i plyntjla przez salon, wysoka i jasna, promienna, 
niezm^cona...

— Marzylyämy u otwartego okna — rzekla do Pawla.
— Noce letnie tyle majfj uroku — zwiastowal jej Pawel, 

wstajijc.
— Moze pocliodzimy trocbcj po pokoju — zaproponowala.
I  Pawel dreptal kolo niej, wysokiej, sunqcej po salouie, jak  

aniot, drobnemi krokami, brzydki i nizki. Sypal bezladnie urywanemi 
zdaniami. Pröbowal möwic rozumnie i, jak  zwykle, dokladnie a spo
kojnie, ale uie mögl. Ona uSmiechn<jla si§... Ten dziwny usmiech pie- 
Scil Pawla...

— Kuzyn strzela dobrze? — zapytala w jakiejö chwili.
— Nie bardzo.
— Kuzyu nie jes t  myäliwym?
— Nie, pani.
— Ale kuzyn lubi konie, konn$ jazd§, powozenie?..
— Takze nie. Jestem niedol^gij, jak  wi^kszosc ludzi dzisiejszycb

— uujdrze zaczsjl Pawet — zuiedol§znielismy fizyczuie i jakis pisarz 
doradza, azebygmy wszyscy odslugiwali w wojsku dla powröceuia do 
dawnego typu.

— Mundur bylby panu do twarzy.
Spojrzala na niego od stöp do glowy.
— Pani bierze ludzi troch§ kolorystycznie — wstawil PaweL 

ucieszony komplementem.
— Kuzynek Jurcio wst^pil teraz do huzaröw w Warszawie i nie 

poznalam go, gdy przyjechal z pierwsz^ wTizyta.
Tak rozmawiali...
Potem przy jakiejs nowej, arcvmodnej i arcynuduej grze au- 

gielskiej, w ktörej pan Hilary ostro strofowal panntj Marynci§ roz- 
targniou§, co chwila wycier<tj$ci} nos, jak  zwykle po placzu, i spieral 
si§ z Angielkij. o prawidla, a Lolo pomagal pannie M aryni—panna 
Aga rozciijgala nad Pawlem opiektj. Zblizajsjc si§ do jego ucha, do- 
brotliwie szeptala mu wskazöwki. Pawel nie pojmowal... Od szeptu 
tego mfjcilo mu si§ w glowie i siedzial nieruchomy jak  drewno. 
Wöwczas grala za niego, a on patrzyl w jej biale na ciemnym aksami- 
cie serwety r$ce i pochylal ku nim twarz i usta, jak  gdyby mial 
krötki wzrok...

Dopiero po pölnocy znalazl si§ w swoim pokoju na pi§trze.
Ogarui^ty uiewypowiedzianem uczuciem, pelny nieznanego 

dreszczu, poprzedzajijcego jakby rosni^cie skrzydet, pelen energii,



a zarazem niepokoju, rzeklbyS w wili§ wielkiego przewrotu, pelen 
mySIi, ktöre byly o wszystkiem, a jednoczesnie o uiczem, o wszyst
kich rzeczach, a zarazem o jednej, chodzi! i chodzi! po grubym, 
mi§kkim dywanie od drzwi do drzwi. U sufitu plon^ly uj§te w jedna 
lodyg^ trzy matowe rözyczki elektryczne. Na korytarzu byia cisza; 
ogromny dom spat.

Pawel chodzi!. Migotalo w sercu marzenie, blask plyn$t od zlo- 
tych jego piör... Chcialo mu si§ calowac te piora.. Chodzi!... P tak  en
do wny, ptak o zlotych piörach, zataczal ciche kr^gi...

W  jakiejs chwili Pawel zatrzymat si§ kolo lustra, przy samej 
szybie grubego szkla. Przyglqdat si§ sobie, mierzyl siebie spojrze- 
niem zdziwionem, ktörem czlowiek, nienawykly do przegl^dania si§ 
w zwierciadlach, spotyka swoje odbicie.

Stal przed nim, tuz koto niego, ktos znajomy i uieznany, w suio- 
kingu, Swi«ci}cy bialym gorsem, nizki i szczuply. Znal dobrze t§ szy- 
j§ dlugg, i cienkjj, (z tytu pod kolnierzem jest blizna od uk^szenia psa), 
t§ duzij,, za du/ 4  glow§ 0 wypuklem czole, te oczy wypukle a osadzo- 
ue daleko i sztywue, szorstkie, rzadkie wijsy... dolna warga nieco ob- 
witda... Oczy patrzq si§ dziwnie...

Zacisn.}! usta (nie znosi! tego, ze dolna warga zwisata). Patrza! 
w siebie...

Prawie pomimowoli poprawil sobie wlosy, pokrgei! w$sy 
i cofnijt si§.

I znowu chodzi!, ale juz wolniej-, potem rozehylit firanki i wyj- 
rza! przez okno.

K rötka  noc czerwcowa ta ja la  juz na bielejqcem niebie. W bez- 
barwny odmgt swiata wsiijkaly jasne strumyki, toü m§tuia!a, stawala 
si§ perlowq, coraz przejrzystszq, wreszcie rozwidnilo si§ zupelnie. 
I b y !  juz dzien, dzien smutuy, bez slonca, chory, jakby dzien Swiata, 
chorego na bezsennosc, dzien, patrzqcy zm§czonemi, martwemi oczami 
w prözni§.

NieSmiate westchnienie wymkn^lo si§ z piersi Pawlowej.
„Nie dla mnie, nie dla mnie...“ — bojazliwie skarzyla si§ na- 

dzieja, tak wqtla, jak  eien uschlego drzewa, w zmroki zimowe ua 
Sniegu.



X II .

Pawet z dnia na dzien odwiekat wyjazd z Kamienczyc, bo ile 
razy z wieczora pröbowat napomkn^c o potrzebie powrotu do domu, 
panua Aga usmiechata siij do niego uSmiechem oczu, usmiechem ust 
i möwita swoim grubym, chropawyni glosem-

— Kuzyn zostanie jeszcze przez jutro.
I  zostawal. Rano towarzyszyt Kamienieckieinu, ktöry jezdzit 

codziennie w fajetonie, w wycieczkach do gospodarstwa, a raczej do 
fabryk, tartaköw, mtynöwigorzelni, od ktörych to zaktadöw przemy- 
slowych roilo si§ w dobracb Kamienczyckich. Kamieniecki byl w py- 
sznym humorze, palit cygara, albo papierosy, gaw§dzit.

— Lubi§ ten swöj Manczester — möwit, oprowadzaj^c Pawta 
po ogromnych, czerwonych, ceglanvch zabudowaniach — dlatego,zem 
go stworzyt z nicosci, troch§ jak  Pan Bög swiat, i dla tego, ze mi si§ 
oplaca, doskonale optaca... lepiej, niz Panu Bogu swiat...

I Smiat si§ swoim stlumionym, dyskretnym, zduszonym 6mie- 
chem.

W rzeczywistosci Kamieniecki mial dtugöw tyle, ile jes t  drzew 
w puszczy, i gryzt si§ niemi od czasu do czasu, ale z zasady wydawat 
siebie za bardzo bogatego.

— Ojciec mojej zony — opowiadat — siat zyto, doit krowy 
i strzygl owce, a patrz pan, jaki ruch jes t  terazl Elektrycznosc, para, 
maszyny...

Przystawat, wodzit z luboscia swemi skrofulicznemi, w czerwo- 
uych obwödkach oczami, po jakiejs szcz§kaj$cej, lsui^cej maszynie, 
ttömaczyt Pawtowi jej znaczenie i koustrukcytj. Czasami wyjmowat 
z kii*szeui not.atnik i obliczat cos, szybko kreälijc cyfry, przywierat 
powieki, marszczyt czoto... Podchodzili do niego rozmaici dozorcy, 
kierowni' y, fahow cy. Jednym podawat r§k§, innych witat zdaleka 
skinieniem gtowy, rozmawial uprzejmie, zartobliwie, cz§sto dobrodn- 
sznie. Ale ktöregos dnia wpadt w ztoäc i stat si§ strasznym. 
Wrzeszcz il, ciskaj^c ordynarne, rosyjsko-polskie przeklenstwa, wy- 
grazat pi$sci§ swoj**j ofierze, jakiemuä eleganckiemu panu w „melo- 
niku“, mienil si<j na twar/.y... A w chwil§ potem, jak  gdyby nigdy nie, 
dalej wykwintnie i grzecznie gaw§dzit z Pawtem:

— Trzeba swi^tej cierpliwosci — möwit — zeby z tymi naszymi 
„polaczkami“ wytrzymac... Blagierzy, panie, prözniaki.. Za ty dzien



ten pan... co przed chwilg... napisze o mnie artykul w jakiej galicyj- 
skiej gazecie i nazwie mnie zdrajcq,... -  smial si§. — ale nie dbam
0 to... Widzi pan t§ ruderg...—pokazywal laskij jakieS rusztowania — 
to bylo nie wiedziec co, ja  kies muzeum, czy inna jakas kosztowna za- 
bawka dziada mojej zony. Przerabiara to na fabryk^ zapalek... Taki 
gmach bez uzytku i bez przeznaczenia, to grzech.... Trochg dobuduj§, 
trochfj coS tego... i pöjdx.ie... A osingdo niedawna przeznaczalismy na 
opal... Dzis to na wagg zlota. Niech pan pamigta... Pan ma osin§ 
w Naborowie?— zapytal oboj§tuie, od niechcenia patrzq,c w bok.

— Nie wiem... jeszcze si§ nie rozejrzalem...
— Al*" niech mi pan sprzeda to, co jest... troch§ widzialem... ga- 

tunek nietegi... chociaz moze cz§6c si<j przyda... J a  jestem dobrym 
kupcem, bo kupujg ua zapalki. Dam panu po rublu i pi(j6 zlotych za 
piefi, dobrze? Skonczone.

1 przenikliwie swidrowal Pawla pelnym serdecznosci wej- 
rzeniem.

Ale Pawla, pozbawionego zupelnie zylki geszefciarskiej i prze- 
myslowej, nudzilo to wszystko, i podczas tych wycieczek szukal zgo- 
la czego innego. Pr/.yglgdal si§ wsiom, chatom, wloscianom, szyn- 
kom, zbudowauym przez samego wlasciciela Kamienczyc, dla la- 
twiejszego zbytu okuwity, dzieciom robotniköw, walesajgcych si§ 
krzvkliwemi czeredami po podwörzach fabrycznych, pytal o plac.§ za- 
robkowg, o szpitale, o mieszkania robotnicze. Pyta l pierwej naiwnie
1 niewinnie, potem z wyraznym zamiarem... Mial odwag§ przekonan 
i upartij, stanowczosc pogladöw.

Hilary Kamieniecki zbywal go ogölnikieni, albo zartami, usmie- 
chem, jakicms szybkiem spojrzeniem, wreszcie ktöregos dnia, znie- 
cierpliwiony, powiedziai mu otwarcie:

— Pan jestes chodzgcym teoretykiem, a to gatunek ludzi bardzo 
niebezpieczny, bo nie nie kosztuje tak drogo, jak teorya. Uozumiem 
pana. Z ksigzek wymarzyl pan sobie plan i chcialbys widziec go w zy- 
ciu, ale zycie, to nie gazeta, gd/.ie mozna smarowac, co si§ komu zyw- 
nie podoba. Zycie to nie gazeta. Pan chcialby tego i owego... To bar
dzo szlachetne... Pan ma Naboröw... i zobaczymy... — zasmial si§ 
swoim zduszonym Smiechem. — Ladniebym si§ ja  mial, panie — do- 
wodzil jeszcze — gdybym tu, obok fabryk, zaczgl budowaö panskie 
„ideaty". Nie byloby fabryk, ani idealöw, bylyby tylko torby, pelne 
ideatöw... — zaSmial si§ znowu. — Ludzie majfj zarobek, kilku set- 
kom ludzi daje prac§... i to wystarcza... A tamto!.. Niech pan wydaje 
gazettj... — sciskal Pawlowi kolano. — Tarn b^dg i szpitale, iszkölki, 
i ubezpieczenia... Opolscy mogg sobie na to pozwolid, bo nie majfj, 
dzieci... Zresztg, tworzenie raju na ziemi jes t  niemo/liwem i grzesz-



nem przedsi§wzi§ciem. Pan Bög wygnal ludzi z raju za przewinienia 
i skazal ich na prac§ w pocie czola... — jeszcze mocniej seisns}! Pa- 
wlowi k i  da d o .

Wywitjzala si§ dysputa ostra i gor.jca, jalowa, jak wszystkie 
spory przekonaniowe, odwieczna dysputa, a szczegölna w tym wypad- 
ku, gdyz obaj przeciwnicy nalezeli do tego samego obozu mieszkan- 
cöw suchego lijdu trzezwej rzeczywistosci, obaj z oburzeniem wypie- 
rali si§ marzycielstwa i lekkomyslnosci serca. Pawel nie rachowal 
si§ z wyrazami, nie szcz^dzil swego gospodarza i z wlaSciwym sobie 
uporem wciqz monotonuie powtarzal to samo:

— JesteSmy przodownikami spoleczenstwa, wi§c spoczywajq na 
nas obowiqzki i odpowiedziainosci.

Pan Hilary uuiösl si§ jak  przed tamtym elegauekim panem 
w meloniku, podskakiwal ua spr§zynowem siedzeniu fajetonu, syczal 
zjadliwe szyderstwa, kvzyczal, a skutek starcia byl ten jedynie, iz 
zaprzestali wspölnych przejazdzek.

Pawel nie w'yszedl na tem tak bardzo zle znowu. Wlöczyl si§ po 
alejach olbrzymiego parku samotnie (w Kamieiiczycach kazdy do 
Sniadauia mial swobod§ ruchöw), wygrzewal siij ua sloncu, jesli dzien 
byl wietrzuy i chloduy, szukül cienia pod wysokiemi drzewami, gdy 
bylo gor^co, mySlal o tem, ze marnuje czas, myslal, gnjzfjc si§ w j a 
kiejs murzijcej senliwoSci, o paunie Adze. Przypominal sobie jakies 
jej spojrzenie, czy rucli, i wyczekiwal, zali nie ukaze si$ gdzie na 
sciezce jasna jej suknia.

Czasami szla, wolno i plynnie, pod bialq parasolka i w bialej 
„pasterce“, wysoka i pi^kna, z tym nadzwyczajnym wyrazem na tw a-  
rzy, ktöry nie byl ani zadumq, ani marzeniem, ani zadnem ludz- 
kiem nczuciem, ale jakims rozkosznym, pelnym szczgsliwosti ro- 
slinnej spokojem pi§kua, ktöre wystarcza samo sobie, ktöremu wy- 
starcza, ze jest  pi$knem... Tak spoglqdjyq. ku ludziom kwiaty... Pa- 
trzyla  zawsze prosto przed siebie, k§dys w przestrzen, jednq rekq 
w dlugiej r^kawiczce unoszijc sukni§, drug!} starannie zaslaniajac sie
bie parasolka od slonca, ubraua i uczesaua strojnie, a zarazem tak, iz 
moglo si$ zdawae, ze uie ubiera sitj i uie czesze si$ uigdy, ze taki* juz 
urodzila si§ 11a Swiat, dzis, przed godzinq (Pawel nie mögl jej wyo- 
brazic sobie niemowleciem, kaprysnem dzieckiem, niezgrabnym pod- 
lotkiem), w tej wlasnie sukni, z takiem ulozeniem wlosöw. {Pr/ebie- 
rala  si§ kilka razy na dzien i zawsze kazda suknia tak na niej lezala, 
kazda lepiej, od poprzedniej, kazda bardziej „przyrodzona“).

Witala go usmiechem i zwykle zdziwiouym wykrzyknikiem po 
francusku:

— Aa, kuzyu tutaj?



Przechadzali si§ trochg, potem wybierali lawk§, na ktörq. nie 
padalo sionce, i milczeli. Pawel nie labil jej glo.su, i dlatego milczal. 
Zresztg, nie umial z nij} möwic, a nawet jakby bal si^ z niij. möwic... 
Zdarzaly si§ zgrzyty w jej slowach.

Raz naprzyklad powiedziala mu, ze zaluje czasöw panszczy- 
znianych.

— Dlaczego? — spytal ze zdumieniem.
— Bo sluzba byla karniejsza i bylo jej wiecej.
Innym razem, gdy napomkn^l cos o obowi^zkach sp§dzania zy

cia w kraju, zaznaczyla leniwie, ze to zalezy od kraju, ze Wlosi, albo 
Prancuzi, mog<} nie wyjezdzac z ojczyzny, ale iuue narody uie.

Jeszcze innym razem, podczas jakiegos spaceru, przyzuala mu 
si$i gdy przejezdzali przez wieä, iz za zadne skarby nie szlaby t<jdy 
sama jedna, ze widok chlopa budzi w niej odraz§ i obaw§, ze to 
Si} dzicy, straszni ludzie...

— Oni si} zawsze w kozuchu — möwila — kuzyn wie, w tym 
czerwonym, smierdzi}cym kozuchu... Pami§tam z dziecinstwa koäciöl, 
pelny takich chlopöw i takich kozuchöw w zimowe niedziele... Nie 
luoglam znieSc tego zapachu...

A skoro Pawel zaczynal co£ opowiadac, cos ze swoich mysli i ze 
swoich uczuö, twarz jej stawala si§ senns}, przycmiewaly si§ oczy, 
i poziewala, ostroznie i pow'oli podnoszijc bial;} r§k§ dla zasloni^cia 
ust... Pawel, po kazdym takim „zgrzycie“, dlugo pasowalsi§ z rozter- 
ki} wewn^trzii)}, dlugo w gorzkim niepokoju rozwazal, rozstrzijsal 
i rozbieral „zgrzytajqce" zdania, naprözno szukal „ukrytego“ ieh 
zuaczenia, naprözno podsuwal zawile komentarze... Pozostawal w nim 
zal... Ale i ten przemijal... Oto möwila do niego swoim uämiechem, 
möwila o czems przedziwnem, o czems rozkosznem i niewyslawionem, 
i sluchal tej czarodziejskiej opowiesci, marzyl i roztapial si§ w blo- 
goslawionem odurzeniu, i posiadal szcz§6cie, posiadal moze po to, ze
by wieczorem, w samotuoäci uocnej, juz bez pomocy lustraszeptac so
bie samemu wj}tpieniem serca, ktöre bylo jak  ciehe westchnienie, wy- 
ra/.y beznadziejne...

Czasami, gdy pozwalala mu, id$c z nim pod r^k^, przyciskac nie- 
znaczuie rami$ do piersi, gdy dawala mu r§kawiczki do zapi^cia, gdy 
szukala go w tlumie spojrzeniem promiennem, spojrzeniem wymo- 
wnem, ktörem dotykala go, niby r§ksj, to spojrzenie spoczywato na 
nim tak, jak  pieszczijca r^ka spoczywa niekiedy na glowie, wybuchal 
w nim plomien oszolomiaji}cego zludzeuia, ale wuet stygn;}! w onie- 
^mielonem sercu, i uadaremuie pani H euryetta  Kamieniecka brala go 
ua dlugie sam na sam, zeby möwic mu o rozpaczach starokawalerskie- 
go istnienia, o koniecznosci zenienia si§, opartej na slowach gwifjtego



Pawla, o swojej i calej rodziny sympatyi dla niego, o „inteligencyi 
duszy“, bojazliwosci usposobienia panny Agi, wycbowanej w „suro- 
wych i zacnych zasadach“, o matce swojej, k töra byla äwi§t$. (Pawel 
nigdy o niej nie szczegölnego nie slyszal), i miala zwyczaj powta- 
rzac, ze m^zczyzna, niezonaty do trzydziestn lat, jes t  swi§tym, a od 
trzydziestu lat staje si§ zwierzgeiem (Pawel nie rozumial tego afory- 
zmu), o wielkim funduszu hrabiny Hubertowej, ktörej Aga jes t  fawo- 
rytij, (c’est le foud de son coeur)—nie pojmowal, nie przeczuwal, nie 
smial... Dopiero Lolo otworzyl rau oczy, przylapawszy go kiedyS 
w ogrodzie ua gonjcym uczynku sennego rozmarzenia.

— Nie wymkniesz mi si§ teraz, ptaszku — rzekl, siadajgc kolo 
niego (rzeczywiscie, Pawel unikal go starannie) — i pogadamy, jak  
wöwczas w Krakowie. Nie ebeesz? Nie böj sie, niejestem ani t a k g lu -  
pi, ani tak zly i szanujg cudze swigtosci... — drwigeo patrzal na 
niego.

Pawel rad nie rad sluchal.
— MarzyleS?.. — szydzil tarnten dalej — o czem?.. o ludzkosci,

0 swoich programacli i planaeh, o obowigzkach ziemian, ktörzy, jako 
przewodnicy— powtarzal wlasne slowa Pawla. — Widz§, ze nie .. 
Nie, nie... MarzyleS, möj rycerzn, o niej, o tej jedynej, o pigknie ko- 
biecem, o „woni wlosöw niewieScich“, ty asceto, spoleczniku... „Won 
wlosöw niewiescich...“.

Pawel sluchal.
— Jacy  wy jesteScie dziwni, wy, ludzie idei, ludzie idealöw, wy, 

miuistrowie Pana Boga na ziemi... Bo ty masz siebie za ministra ro- 
böt publicznych, czy spolecznych, ministra z tekg, poruezomj ci przez 
samego Pana Boga... alboz nie tak? J a  juz was znam... Mnie jest 
citjzko w roli zwyklego smiertelnika, ale tobie to nie wystarcza...
1 chodzisz z tekg roböt. spolecznych, ktönj, poruczyl ci sam Pan Bög, 
z urojomj teka, do urojonego ministeryum, w urojonym fraku, zapra- 
cowany, umgezony, dostojuy, istny minister... A Pan Bög telefonuje 
z nieba!.. — urwal, popatrzal si§ na Pawla. — A teraz marzysz. 
t§sknisz, wzdychasz!. Po co tu marzyc!.. Lapig ciebie od pierwszej 
chwili twego przyjazdu w te strony, zapraszajq. listownie, zatrzymu- 
j$, puszczajij. panng na spacery sam na sam möwil cicho i szybko — 
pauna wybiera najpitjkniejsze suknie i kapelusze najbardziej do twa- 
rzy, roztacza wdzi§ki, niby pawi ogon... ty moze myslisz, ze ona w to
bie si§ kocha!?.. uiama emabluje, i wychwala cörkg, i rozpowiada
o wielkich sperandach na fundusz cioci Hubertowej... Nie möwila ci, 
ze hrabina najwigcej ukochala Ag§?.. co?.. — pytal, szukajqc oczu 
Pawla, ktöry nie mögl juz odejsl. — Möwila... cha, cha... — dyabelnie 
smial si§ Lolo. — Widz§ to, ie  möwila... Jednem slowem, oddadzg ci



pann§ z pocatowaniem r§ki, ze wszystkiemi mozliwemi btogostawien- 
stwami, z telegramem od Ojca swi^tego w dzien Slubu... Tnnyby juz 
dawno uzywal... Ale nie, t,y musisz przejsd przez wszystkie etapy... 
Oczarowanie, nadzieja, wqtpienie, marzenie, nadzieja jeszcze raz 
i jeszcze raz beznadziejua rozpacz, poczucie niegodnoSci wtasnej... 
cha, cha, cha... — smiat si§. — A ja  ci möwi§... — znizyt gtos — zeit 
si$ z Maryncia, to perta... postuchaj mnie...

Badawczo przvgladat si$ Pawtowi.
— Posluchaj mnie... — dodal cicho.
I umilkt, jakby zmeczony, czy znudzony. Zsumjt kapelusz na tyt 

glowy, wjciqgn^l nogi, rozpostart r§ce na por^czach tawki, gwizdat 
swego walca.

— Znam si§ na komedyi Swiata... — zacz-jt po chwili zniecheco- 
nym gtosem — znam wszystkie sprgzyny, maski, kostiumy, szminki, 
szezudla, kurtyny, dekoracye, kulisy, i diatego tak  bajecznie nieraz 
si§ nudzg... Gdybyz to byto grane z talentem!.. NudnoL Naprzyktad 
tu... Polowanie na ciebie... pierwsza scena, czutoSc dla lirabiny, ktöra, 
jak  wiem o tem, zapisze fundusz ua cele dobroczynne... druga scena, 
opowiadanie o szcz^Sciu matzenskiem Klary, ktöra ma wszelkie pra- 
wo do rozwodu... trzecia scena, stosunek Marynci do rodzicöw... 
czwarta...

Zamyslit si§.
— Gdybym byt ua twojem miejscn, ozenitbym si§ z Marynci)}...
Zamyslit si§ znowu.
— A pani Henryetta... — möwit dalej coraz woluiej, gtosem co

raz bardziej rozkapryszonym, czy znieclnjconym — i jej „duch domu“, 
jej zasady, jej Swiata matka, o ktörej nikt nigdy nie styszat, jej swi§- 
te oburzenia, jej trak taty  o wyehowaniu... Dobra kobieta, ale z ko
medyi, czyli w komedyi. Ambitna, pröiua i zmateryalizowana, jak  
wszyscy, jak my wszyscy moze... Klar§ wydata za zwyrodniatego bo- 
gacza, ciebie lapie dla Agi, uie pytajqc jej o uczucia... Uczucia!.. 
Gdzie uczucia?.. Niema juz uczuc, niema...

Urwat.
— Jakas  clioroba, jakis uwiijd... — rozmyslat gtosno — stworzo- 

no jakqs siec, z ktörej nie wymknqc si§ nie moze... Ambicya, prö- 
znosc, zqdza bogaetw... Bo pani Henryetta ponadwszystko czci pie- 
niqdze. Dla cörek szuka bogatych m§zöw, synöw oddata do liceum dla 
karyery... Oni oboje tworz.} z m^zem jednq dusz§ pod tym wzgl^dem... 
pienigdze, karyera, stosunki... I oto jes t  dobra, rozumna, nawet pod- 
niosla kobieta, tak, podniosta... .Jak to wszystko pogodzic, potqczyc, 
wyttömaczyc?.. JakaS clioroba, czy uwiqd, jakas siec sztuczna, ktamna 
a moena...



Dumat.
— Cate zycie Kamieuieckich — rozmyslal jeszcze — to dijze- 

nie, pi§cie si§, zdobywanie .. On jes t  z zydöw, ona z dobrej rodziny... 
zresztg, wiesz... hrabiankaNaborowska. Istopniowo, powoli, subtelnie, 
odsuwalisi§, oddalali sie oboje od rodziny jego, agarn$üsi§, wifjzali si§, 
wiazili wswiat... I  jak  oni sij postawieni teraz... fin, fiu... Jeden z pierw- 
szych domöw... I dyktujfj, prawai tworzy opinie, i „zacny ducli“, i zasa
dy... Kamieniecki jest  genialny...—rzekt naglezzyciem, zapalem, smie- 
j$ cs i§ —ja  kocliam Kamienieckiego! Nienawidztj goikocbam zarazem.
To geniusz, to mistrz, to mocarz! Co to za spryt i rozum!.. Patrz§ na 
niego i bawi§ si§... Ten gra!.. Ale 011 nawet nie nie udaje!.. Buduje fa- 
bryki, robi dlugi, splaca diugi, clice byc bogatym, zostawic dzieciom 
fundusz, uzyc zycia... Tylko wy sami narzuciliscie mu rol§ m§za sta- » 
na, dzialacza, filara, dlatego. ze wyzuaje przekonania polityczne, ktö
re usprawiedliwiajq jego post§powanie, i ze nalezy do kilku towa- 
rzystw. Ktöz dzisiaj nie rozumie, ze stowarzyszenia ekonomiczne s$ 
niezb^due, uzyteczne i t. d... Kamieniecki...

Zamyslil si§.
— Zalujfj tej Marynci — rzekt potem — i zatuj§ Klary, z ktörij, 

gdybym tylko ebeiat, miatbym rozkoszu^ Bourgetowsk.} nowel§... 
Zaluj§...

Gwizdal swego walca.
„Cöz jest zycie, aby go zalowac, czy to je>t Aniol dobry...“.
Mruczat.
WyciqgnJjt sig jeszcze wygodniej, wspart glow§ na porgezu law- 

ki. Spoglijdat w uiebo, mruczat te cytat§, gwizdal...
— Nie jestem tak zty, jak wyobrazasz sobie... — leniwie wynu- 

rzal si§ dalej — tylko mi nudno, okropnie nudno.. Po swiecie chodzij 
dwie siostry: glupota i nuda.

I ozywiajqc si§ w miar§ möwienia, rozsnuwat przed Pawtem 
swoje ulubione mysli, pozyezone i kradzione, przywtaszczoue, z ktö- 
remi zzyt sig, do ktörych przywykt, w ktöre stroit sig w salonach, 
przed kobietami i przed samym sob$, w ktöre uwierzyt, ze ptyiuj 
z gigbin ducha i serca, tak, jak  wierzyt w siebie, iz jest medreem, co 
p;itrzat i przejrzat, badat i przeznat... Bez tej filozofii dokuczatyby 
mu moze nieraz zgryzoty w chwilacli samotnosci, w chwilach obeowa- 
uia z sob§, moze doznawatby wstydu i s^dzilby siebie, w plaszczu 
pesymizmu uchodzit w oczach wtasnych. za mgdrea „smutnego“, pel- 
nego niezmaconego spokoju i pogardy — i uptywato mu zycie...
1 spgdzal dnie zycia w bogatych salonach, spozywal wykwintne obia- 
dy, zapijat dobre wina, bawit mgzatki, ktöre kochaly sig w nim, szy- 
dzil i smial sig, poziewat, rozprawiat 0 muzyce, ktörej mial byc wy-



trawnym znawcg, wzdychal do nirwany, povvtarzal Tolstojowskie 
Szyderstwa o zbytku i panskich uciechach, wlöczyl sie po restaura- 
^yacli warszavvskich, w ktörych zual kazdego kuchaiza i kazdtj. kazde- 
S'> »pecyalnosd, kierowal wewngtrznem urzgdzemem lokalu modnego 
klabu (podobno zadua stolica nie mogla poszczycic si§ tak stylowenii 
gabinetami), chodzil na rauty, zeby oszalamiac wstgpujijce w swiat 
l*anienki pos§pn$ ironiq., wymyslal coraz to nowe sposoby wigzania 
krawatöw... Tak zvl...

— Bo jakiz cel ma zycie — z luboScig wykladal teraz — i czy 
Jest jakikolwiek cel powszechny? Gdyby byl cel taki, trzebaz byloby 
sztikac go przez tyle wieköw, przez tyle pokolen, tak blydzic i tak 
^xlzid si§? Mozuazby bylo o nim wgtpic? Bylby widoczny, namacalny, 
Jasuy dla kazdego... Cözby.* powiedziai o kierowniku budowli, ktö- 
ryby robotnikom kazal domyslac sig ich czynnosci, planu i ksztaltu 
l,udowli? Spöjrz w przeszlosc! czy mozesz wskazac drog§, celowg 
^r og§, czy mozesz twierdzic, ze ludzkosd tyle a tyle na niej juz uszla? 
r 'zy widzisz post.gp? Gdziez jest post§p? Alboz czlowiek, la bete liu- 
'"aine, stal si§ lepszym, medrszym, zycie szczgsliwszem, wiedza do- 
skonal szij,?.. Od poczgtku czasöw te same czcze, bo niewypelnione ma- 
'’zeuia moralistöw, te same zawrotne, a wgtle systemy filozoficzne, te 
sanie niedowiedzione religie, te same grzeehy, te same zbrodnie...

Pawel, odurzouy, oszolomiony, zwiesil glow§ i sluchal. Obracal 
palcach cienka, pachngcg chustk§ panny Agi, ktörg mial jej oddad,

2 ktörg mial szukacj§  po |iarku... chustka wysun§la mu si§ z r$k na 
l’iasek... Zgrzytal w nim, s/ccztjkal, lamat si§ smiech szarpigcy i bole- 
St>y, i wyrywal mu si? z piersi, zeby wybucbn§6  glosuym chychotem, 
2*tpz§s6 calem jego jestestwem. Panowal nad sobg i sluchal.

— Dlatego to j a  w nie nie wierztj — konczyl ze swadg Lolo —
I niczego nie pragn§. Wszystko ju i  bylo i nie nowego nie b^dzie. 
 ̂ apostolowie juz byli, i reformatorowie byli, i tacy, jak  my z tobg, 

takze byli... I  wszysey poszli heraus, nie zostawiwszy Sladu... Smierc 
'dzie, möj drogi, a my id/.ieuiy do smierci... Wigc zycie jes t  holubcem
II &d przepascitj, jest  jak  szklany paciorek, ktöry7 plynie ua bezbrzez-

morzu... Wy wszysey ludzie czynu nie bierzecie (Smierci wrachu- 
K‘, ja  mam ciijgle ja przed oczami i dlatego si§ snuj§ po rozlogadi ist- 
lli«nia, jak  ten, ktöry wie, ze zaraz odjezdza... Przyglijdam si§...

Zamilkl, rysowal laskg jakies arabeski.
Byla cisza.
Potem Pawel wstal, trgcil tilozofa r§k<j, spojrzal mu prosto 

zdumione oczy i rzekl:
— Slowa, slowa, slowa...
Pogardliwe zuudzenie brzmialo w glosie jogo.



Zawröcil si§ na obcasie i poszedl przed siebie kfjdys najdalej, 
w glt^b parku.

Prastaremi drzewami ogrodu trzijsl wicher gwaltowny i clilod- 
ny, wiejacy od wschodu. Cliy/.e chmury biegly rozproszonemi stada- 
mi, przez blade niebiosa, rzucajjjc na rozlegle 1hki parku p rze lo tn e  
cieuie, ktöre rozposc.iei aly sitj i nikly jak dymy. Slonce to krylo sie 
w oblokach i mkn§lo pod wjjttjj, ich posrebrzoni) przeslonq, biale, lek 
kie, delikatne, niby oplatek, to ukazywalo si^ na jedin}, peltuj, radosnej 
rozkoszy i ciepla, zlot;* chwil.§

Potfjzny pogwar szumial w wierzeholkach i ptynely, laly si*j na 
Swiat gniewne rozhowory, kipitjce oburzenie, szeleszczqce grozby, roz- 
jqtrzony pomruk, zapienione, huczqce potoki urqgliwych, szy d erczy ch  
möw, spory i vvaSnie, srogie rozprawy... czasami takze odzywaly sie 
jakby skargi istot, Smierteluie um<jczouych... Zielone mocarze drzaly, 
trz^sly si§, chwiaty sie, kolebaly si$, zataczaly sie, nriotaly sitj, rzekl- 
byS dobywaly wszystkich sil, zeby wyrwaö z zienii swe k orzen ie  
i pöjSc ktjdys tlumem zielouym, tlumem ogromnym, „wielgachnym% 
tlumem huczqcym i stoczyc olbrzymi böj...

Pawlowi te wichrowe szumiqce gaw§dy nie dawaly przyjSd do 
mysli tak jak nieraz jakis rozmowny towarzysz nie daje przyjsd <i» 
slowa... Naprözno szukal spokojn, spokoju nie bylo... Nad glowi} j e 
go kotlowalo sie morzem

Bezradny, ogluszony,snulsi§ po ogrodzie, w dzikiej nieznanej je 
go cz^sci, i weiijz przvspieszat kroku, trapiony niepokojem, ze spotka 
najak im s zakr§cie Ag<j, przyslanq przez matk§... jezeli to prawda... 
jezeli tamto jest prawdq... Ömiech bolesny, kolijcy smiech, szarpal um 
serce ... Tarzalby si§ w smiechu, tarzalby si§ po tem wszystkim, co 
uslyszal tarn na lawie, tarzalby si§, jak  w kaluzy... I nciekal.

Ale Aga w dnie wietrzne nie nzywala przechadzekiPawel splo- 
szyl tylko w oddalonym zakqtku panu§ Marynci^, zaj^tq czytanieni-

Niewiadomo dlaczego, ucieszyl si§ na jej widok i skwapliwif 
zajql miejsce obok niej na pniu wywröconego drzewa.

Ona zas z ciekawosciq przyjrzala mu sie raz i drngi i zapytala:
— Panu cos jest dzisiaj... pan jakos wyglqda...
— Nie mi nie jes t  pani.
— Pan jakos wyglijda—powtörzyla.
Pawet nie zaprzeczyl tym razem.
— J a k  ja  to rozumiem, jak  ja  to znam — zacztjla z ozywieniem, 

przyjaznie i serdecznie—czasami cos przyjdzie... z daleka... Si} w z.\" 
ciu dnie ciclie i dnie wietrzne, jak  dzisiejszy, i mysli przycliodzq wöw* 
czas z daleka.



I ze swoja zmarszczkij migdzy ciemnemi brwiami patrzyla 
'v Isjk§, ua ktörej dygotaly trawy.

— Nieraz wydaje mi sig—gwarzyla—ze przemogg wszystko— 
i tyle mani sil, tyle wesolosci, taka dobra jestem!.. To zuowu zawita 
zw^tpienie i niemoc, i möwig sobie, za nigdy nie... i nienawidzg... 
Wie pan, nienawifStf wynika ze slabosci, to zemsta niedolgznych, tych, 
ktörzy pokonani. J a k  pan myäli.?

— Tak, pani, moze...
— A niemoc wynika z niewiary. W iara jest  jak Aniol Ströz: 

gdy wiedzie nas za rgkg, idziemy silni. J a  wierzg, panie—zapalila sig 
naraz—ze juz musi byc koniec, ze bgdzie odmiaua, ze wstan<j nowe cza
sy. Doczekamy z panem... Pan Bög nie pozwoli... — Ale od tylu wie- 
köw—rzekla po chwili ciszej — od tak dawna ludzie powtarzajq, to sa- 
nio. Wszystkie pokolenia, wierzyly i wszystkie ludzily sig. A Swiat 
torzy sig...—dumala — Nie wolno tak myslec, panie, prawda?

Podniosla na niego oczy.
— Nie chce sig panu möwic... Niech pan poczyta... J a k  tylko 

jest mi zle, uciekam tu z ksi$zk$ i wracam spokojua. Niech pan sprö- 
buje—prosila serdeczuie, wyci§gaj$c do Pawla ksiijzkg.

Pawet wziijl ksiqzkg, potem jej drobmj, chudij, opalonij rgkg 
przycisnfjt do ust.

— Za co mi pan dzigkuje—bez zdziwienia rzekla panienka—za
hl jg paua, bo tak pana rozumiem, tak  wiem wszystko...

— Zawczesnie, pani—odparl Pawel, ze slodkim, rzadkim u nie
go uczuciem dobroci, wczytuj^c sie w jej twarz mizern$ i nieladnij.

Bylo milczenie, Maryncia dumata, pochyliwszy glowg, gladzsjc 
rgk$ wolnym, zamyslonym ruchem pien drzewa, 11a ktörym siedzieli.

— A Swiat toczy sig i wszystko, tak, jak byto — powiedziata ci- 
cho—wszystko to samo... Czytalam dzisiaj... I przed tysi^cem latduch 
ludzki wierzyl, kochal te same pragnienia, pragn<}l.. I tak powoli, 
powoli... Niech pan powie...

— Poco pani sig smuci?—odezwal sig Pawel—pani powinna cie- 
*zyc sig, Smiac sig, bawi6 sig.

Maryncia oburzyla sig.
— I pan to möwi! taki rozumny czlowiek, taki powazny.. Czy 

zycie jes t  wesolym spacerem, czy dobrze jest ludziom na Swiecie? pan 
wie lepiej odemnie, ile niedoli i ngdzy... Panie, gdybym nawet mog- 
la— unosita s ig - n ie  powinnam, nie marn prawa, nie wolno! Trzeba od 
tnlodosci poznawac zycie, uczyc sig cierpiec. Szanujg tylko tych 
ktörzy c ie rp i$ -  wotata—bo czlowiek z sercem, gdy idzie przez zycie, 
inoze, moze tylko cierpiec, i cierpiec bez miary... Pogardzam, niena
widzg tych wszystkich, ktörzy po posadzkach...



— Wi§c i mnie takze—z uSmiechem przerwal Pawel.
— Pana szanujg za doktorat i za kl«'*tni§ z papg...
— K to  pani möwil?
— Slyszalam... Papa byl oburzony .. powtarzal... slyszalam 

i cieszylam sig... pan wie, radoScig zig, ktöra boli...
Chudemi, opalonemi r§kami przykryla sobie oczy.
— J a  widz§ to wszystko, co pana uderzylo — zaczgla potem 

gwaltownie, wbijajacw Pawla blyszczgce, gniewne zreuice—itoboli... 
Te fabryki, turkoczgce nocanii, szynki, pelne pijaköw, cliaty, dzieci... 
prosilam papg... |>oco te pienigdze? Nie daja szczyscia!... K lara  nie- 
szcz§Sliwa, Aga znudzona, ja. ja  nie mog§... poco te pienigdze? prosi
lam. Czytalam ksigzki, wiem, ze moze by6 inaczej, möwilam papie... 
Trzeba budowac szpitale, apteki, ochronki, wspölki, koopei acye—plg- 
tala si§ w terminach — tu n ik t  o tym nie mySli i jest  pieklo... ja  uie 
chc§... nie b§d§!...—urwala z jakims spazmem gardla.

— Pani! niech pani si§ nie unosi—uspokajal Paw el—ani tak zle 
nie jest, ani ja  niemialem slusznosci. Pan H ilary uczynil wiele juz 
przez to, ze stworzyl przemysl, ze podniösl wartosc majgtköw, ze dal 
i daje zarobek setkom rodzin... pewne zmiany, pewne reformy, byly- 
by moze „wskazaue“.

— Pan tak mysli naprawd§, czy moze tylko... zeby mnie pocie- 
szyc?...

— Alez uie, pani!
I  Pawel dlugo, pracowicie i nawet plynnie wykladal jej swoje 

poglgdyi przekonania. Möwit o celacli zycia, o obow’iijzkach jednostek, 
i o obowiijzkach ziemian, jako przewodniköw, o swoich zamiaracli 
i plan ach, o swoim odczycie, pot§pial krancowoäd i zapal uczuc, wska- 
zywal potrzeb§ cierpliwego kierowauia si<j rozumem i hartowauia 
woli, podnosil zaslugi trzezwych, otrzezwionych i dojrzalych, przy- 
pomnial czwarte przykazanie...

Sluchaia go uwaznie i prawie z zapartym oddechem, ze zuiar- 
szczkg mi§dzy brwiami, z zacisni§temi ustami i swoim zwyczajem, 
przyciskajgc chude r§ce do piersi, a, gdy skonczyt, potrzgsla gtowg 
i powiedziala:

— Nie, nie tak... Nie zgadzam si§ z panem.
— Dlaczego?—z uraza zapytal Pawel.
Myslata chwil§.
— Czytalam inaczej, pan Turowski möwil inaczej. Nie mogg te 

go wytlömaczyö, ale uie tak... pan nie zupelnie tak, jak  papo, ale i tak, 
jak  papo... Nie czuj§ tego, co pan möwil... Wielkiego czynu potrzeba, 
panie!— pntrzala mu w oczy — pan chcialby powoli, spokojnie, zupel- 
nie, jak  gdyby po dt abinie do nieba. J u i  dziewi^tnaScie wieköw...



Pawel milczal zniech§cony, Maryncia popadla w zadum§.
— Glupia jestem...—dodala jeszcze—pan taki mqdry, nie umiem, 

nie mog§ wypowiedziec swojej mysli... pan Turowski opowie panu...
Bylo milczeuie. Dokola nich park szumial, jak  morze.
— Dlaczego pani plakala wöwezas... pierwszego dnia, n okna... 

Panna Aga...—nagle glucho zapytal Pawel i urwal.
Spojrzata na niego przenikliwie.
— Nie powiem panu... — odrzekla — nie powieml... Zuowu mil- 

czeü. P a rk  szumial.
— Dziwna—cicho möwila Maryncia—oto my z panem, tak bli- 

sko, jedno obok drugiego, a jakby dwie pianety, o tysiij.ee mil... kazdy, 
ze swoim smutkiem... Mialam raz glupiij, mysl, ze kamienie, to smutki, 
ze po kazdym czlowieku zostaje na ziemi jego smutek, ten smutek, 
z ktörym chodzil, w postaci glazu. Oto my z panem, kazdy ze swoim... 
A jeszcze niedawno czytalam...—urwala.

—Ju tro  jad§ do domu!...—nagle glasno odezwal si§ Pawel.
Postanowienie wyroslo w nim w jednem mgnieniu oka.
— Biedny pan...—szepn§Ia Maryncia—ale moze to i dobrze...Mo

ze to dobrze...

(D. c. n.). K a z i m i e r z  Z u z i e c h o w s k i .



JEAN LAHOR.'
(Dr. j t c n r y  C az a lis) .

i i .

Zyjemy w dziejach pelnych sprzecznosci i niepokoju. Nastaly 
dni, w ktörych trudniej przemawiad i naklaniac, gdyz echo naigrawa- 
iiiem powraea — czasy wigkszej potrzeby serca i wigkszej konieczno- 
sci trudu.

Gdy sig zwröcimy myslami w przesztosc, widzimy wieki, ktöre 
nazywac chcemy ciemaymi—chociaz nie wszystko w nich bylo ciem- 
noäciq. — i wieki, ktöre sig oäwieconymi mieniiy same, cho6 mnöstwo 
k r y ly w  sobie barbarzyustw a— jedne i drugie wspölujj, powiazane 
rzeczywistoäciq. Tg, rzeczywistoäciij — zroSnigcie najliczniejszych 
mas z ziemi^, przywigzanie do chaty i do granic, ktöre obejmuj^ oczy.

Stulecia przechodzij, nienaruszajijc tej Swiadomosci w zastgpach 
silnej a ograniczonej, tego wyrobienia spelnego a ciasnego zarazeui. 
Czasy 0 nielicznych umyslach, wyrastaj^cych nad niskopienny poziom, 
chronigcych od ostatecznej zaglady zdobycz dawnej cywilizacyi po- 
ganskiej, rozpadlej w sobie, zniweczonej z zewn$trz i wnosz^cych 
wraz z nowem swiatlem chrzeScijanskiej nauki powolne odzycie postg- 
pu, pözniej czasy odrodzenia i wskrzeszonej filozofii, wiek oSmna- 
sty wreszcie, w ktörej to dobie roi6 sig p czyua od silnych umyslo- 
wych fermentöw i wyrastaj^ juz warstwy cale ku oSwiacie zawsze 
atoli wyborowre, zawsze jedyuie sposobione i subtelniej przygoto- 
wane, wyrzezbione umysty, zawsze zaledwie czotowe tysisjce a nie 
miliony LudzkoSci.

Miliony zyly, nieporuszone zyciem wczorajszem, przed- 
wczorajszem moze, jednakowem od wieköw. Wybiegajijcy 11a swie- 
tlamj, wyzyng nie byli aui przyjaciölmi, ani wrogami tej masy, ktöra

*) Patrz zeszyt pazdziernikowy, str. 1.



trwala w dolinie cieniöw. Oni si§ o niq nie troszczyli, ani nie ubiegali* 
W myslacli icii i marzeniach LudzkoSc byla pojeciem obleczonem wpi§- 
kuo i moc, ale jej nie widzieli w rzeszy n^dznym bytein dni sp^tanej. 
^Tasy przez nikogo przejrzanemi ui« byly — jedna religia tylko lowila 
'lusze wielkim wi^cierzem i zabiegala ku nizinom. Wychowywali si^ 
bidzie ku wzrostowi, palrzqc na podobnych sobie i czuj^c si§ w bra- 
rerstwie cywilizacyi p» nad lnilczie.} szaroSciij tlumu. Aze musialy 
Pfzyjsc i nadeszly wreszcie czasy zwröcenia sitj ludzi tych do mas. 
£ocz§la je wielka Rewolucya politycznie i w teoryi —w rzeczywistosci 
zdobycze wiedzy, ktöre ujarzmily przestrzen i ruzpowszechnily slowo.

Prawda ubiegtych stuleci — to Scisly wzajemuy stosunek, 
trzymanie si§ spöjne i wplyw mozny ludzi wyborowych — pokrew- 
«ych sobie mimo odleglosci cza-u i miejsca — to rozrost röwnomier- 
lly prawie, wszechstronny prawie zast§pu, ktöry nosil w sobie Swiijce- 
"ia Ludzkosci. To wplyw ksiazki w kilkudziesi§ciu odpisach lub kil- 
kuset odbiciach knjzijcej, odczytywanej w milczeniu, przejeciu si§ 
1 przywiqzaniu, lub w oburzeniu i odrazie — nigdy z obojgtno-

beznadziejnq. To o b c o w a n i e  w d u c h u i e z e ä d d l a  
•s 1 o w a.

Ksiazki mialy szerokie klamry, ktörych nikt nieprzygotowany 
»ie otwieral, mialy gi ub<j okladzin^ z pergaminu wym^czonij, i pozöl- 

od dlugiego zywota i dotkni^cia dloni cierpliwych. Przed ocza- 
'»i pracowitemi szeregowaly si^ volumina na pölkach, Swiadectwa 
pracy uniilowanej w swiecie wylqcznym. Kto sie dost.ac w ten swiat 
zapragiiijl,nmsial jak rycerz z legendy przechodzid pröby nielatwe az 
Przezwyci§zywszy wszystkie stawal si§ uprawuionym obywatelem 
1-zeczypospolitej inyslijcych. I  trwaly te czasy w rozroscie i rozwo- 
ju do niedawna, do przedwczoraj naszych dni.

Nagle przyszto rozpowszechnienie slowa nieslycliaue. P rzy- 
szto jak  nawalnica. Przewröt byl wi§kszym anizeli najdalej si§ga- 
j^ce zniiany polityczne dziejowe — zarylo si§ gl§biej ostrze tego le- 
miesza, dostalo do tej tresci ducha, gdzie wyobraznia ksztaltuje pozi}- 
♦iania i postanowienia.

Stalo si<j to przeobrazenie olbrzymie przez niezmierne po- 
st^py uauk scislych i odkrycia, ktöre umozliwily wprzjjgni^cie wsluz- 
*»<; czlowieka pot^g elektrycznosci i pary i daly inoznosc w ciijgu nie- 
spehia lat szescdziesifjciu rzucid na swiat tak$ sied drög i polijczeü, 
Powiqzac i zblizyd do tego stopnia wszystkich do wszystkich, ze poj§- 
°ia odilali zmieuily raptownie swe wartosci i czlowiek wyrwanym zo
stal ze swych przyroslych widnokr^göw. Te same moce. daly mu 
Uiozuo.sc przeuoszenia slowa przez oceauy, krzewienia mysli po calej 
zieuiskiej przestrzeni — woLinia tysiijcznem echem w Swiata krance.



Pojrzal i pojgt, ie  moze rzesze stucliajgce zniewalac i zagarniac ku 
sobie, jezeli stac si§ dost§png jego mowa potrafi. 1 mysli do ktörych 
garngc si§ trzeba byto i äwi§eenia kaptanskim podobne p rzyjm ow ac, 
do ktörych rosnad sposobieniem si§ przykazywano — teraz wyszty na 
podböj rzeszy.

Ten byt najwi§kszy przewröt naszych czasöw.
Przyniöst i niesie jeszcze burze. Itzucilo si§ pokolenie wspa- 

niate, szalone, pozgdajgce w bujnej sile i wierze zapalnej i pocz^lo 
glosic si§ po ziemi, porywajgc za sobg coraz to nowe zast§py. Ale opa- 
trzyli si§ ludzie, ze gtosöw przybywa tyle, iz mowy juz nie stycbac, 
a coraz gtoSniejszego trzeba nawotywania — ze slowo pisane si^ga 
wsz^dzie i Swietne, i niarne, i plenne, i liehe, i szczere, i klamne, i pu
ste, i dunine a rzesze chlong wszystkie stowa i poczynajg uapawad si<j 
pewnoScifj i sycic chaosem wiadomosci. Opatrzyli si§, ze niklejsza 
mysl, a  gwaltowniejsza mowa szczepi si§ siluiej i tnvale j,jak  si§ gor- 
sze przyjmuiij zboza na nieuprawiouej ziemi. I  przyszedl czas, w ktö- 
ryui pokolenie synöw pocz§to wqtpid i zgietku stöw n ien aw id z iec  
i zmeczeniem nieszez§sliwe powiedziato,ze wszystko z lu d a ,z e  wszyst
ko daremnem i odwröcito si§ od wiary w czyn — smutne, ze mysli 
odebrano por§ ciszy, ze jej wydarto ten spoköj, jaki ziarno w ziemi 
zaznaje nim wyrosta roSlina, ktörg wicher ugnie a nie zlamie.

Mysl, ktörej czasu uie dano, by kielkowata, na uieksztaltnij 
i opaczng wyrasta. Dziecko, ktöre nie miato dziecinstwa chrouione- 
go, b^dzie cztowiekiem o poszarpanem sercu.

Czasy uowe w porywie rozpowszechniania slowa nie potrafily 
da<5 postuclui tej prawdzie. Niedorosni^cie w tem, ze nie szczera 
a prawdziwa d o s t § p n y £ c  przycigga rzesze ku mysli, nie warunki 
naturalnie rozwini^te dzialajg trwale — ale ludzie przedewszystkiem 
w o j u j ’jj o u m y s t y.

Dlatego umysty nie sa w stauie pojgd narzuconej im wiedzy i nie 
sg w moznosci obrony. Inna rzecz bowiem zdobywac p rzek on an ie  
myslgcych — inna garngc tiumy pelne lichszej i umniejszonej swia- 
domoSci, a tak w sobie dufue pewnoscig t§pg a rozleglg.

Dwie sg modty krzewienia wiedzy, ale jedna z nich tylko wie- 
dzg rozbudowuje. Pierwszq, jes t  uczenie z poglgdu blizszego na dal- 
szy — uczenie post^pujgre i prawdziwie post§powe, o ile dba o praw- 
d§. Tu si<j czlowieka niejako bierze za dtonie i prowadzi przed dom 
w swiat szeroki ze znanych ku nieznanym dgzgc. I to jedyna sz c z e -  
ra  uauka nawigzujgca do tego co jest przygotowanem w umyäle, idg- 
ca jak kazde wyrastanie w przyrodzie z zawigzku ku ow ocow i, ale jak 
kazde wyrastanie, wymagajgca czasu i spokoju. Drugiem jest ucze- 
nie poj§6 , ktöre przeszty przez mysl myälgcych z opuszczeniem trudu



opiekunstwa i pieczotowitoSci o my£l niedojrzatg, narzucenie goto- 
wych wyobrazen i sg,döw—uczenie rozst^powe formulg gotowg i pew- 
nikiem, bez wskazauia na wszelkg niepewnoSd, jaka  na drodze myäli 
staö moze bez przygotowania samodzielnosci i hartu myslenia.

By si§ poj^cia zrastaly trzeba przyjazuej harmonii. Poröwnie 
Swiatlu, ktöre cisz§ wodng przenika a fali zmgconej nie rozjaSni — 
mysl nowa kazda pewnego wyröwnania pozgda. Musimy wychodzid 
na jej spotkauie, a czy jg jako goscia przyjmiemy, czy odtrgcimy, nie 
czynic nam tego bez rozpoznania i duchowej rozprawy.

Wiedza, ktöra tego zaniedbuje, nie jes t  wiedzg, — jes t  bezladem 
wiadomoäci. Ale przeto tem latwiej owladngö umie umyslami, gdyz 
uajdost§pniejszym jes t  cliaos. Daje na kazdym stopniu rozwini§cia 
i zdolnoSci niezmiernie latwe i niezmiernie skore przekonanie o wyz- 
szosci, a slabe duchy rozradowuje darem pewnoSci siebie i poczuciem 
görowania nad innyrni.

Wiedza tak rozdawana, im szerszem kotem si§ rozlewa, tem 
plytszg je s t  nieubtagauie. Daje za] ewnieuie tarn, gdzie winna dad 
zastanowienie si§ — jest  jak  ludzie szafujjjcy slowem lionoru — tra- 
ci szczeroSd. Szczera zgda lar pracy, cichej, \vyt§4onej, zgda sluzby 
nielatwej, a wiecej jeszcze wyrozumialoSci dla mysli innych, w ktö- 
rvcli ez§S6 prawdy zyc moze tamta dozwala na gtosne wyroki, naj- 
trudniejszem czynigc przyznanie si$ do bl§du — gdyz niecierpliwrosc 
nienawidzi wgtpienia.

W iara  i wsjtpienie zrastajg si§ na post§p ludzkiej mySIi, ale 
rzesza tego nie pojmuje. Myslgcy i dgzgcy czlowiek powiada o kaz- 
dej poznanej prawdzie, ze ona mu jedng nadziejg wi§cej — a wazy jg 
w bojazni ducha, aby snadz nie za wielkij dad wag§. I pomnym bg
dzie na wgtpliwoäci, ktöre mu nigdy nie pozwolg zawierzyc, ze juz 
zdobyl przewazne sily — a rozkazuj^ woli wyt§4ad si§ w ciggtej w'ie- 
rze i strzedz w cigglem wgtpieniu idgc ku prawdzie zdobywczo.

Dla rzeszy wiedza jest nieomylng. Rzesza pozgda jasnyck, 
kierowniczych prawidel, chce & w i § c i e w i e r z y f ,  Grdy obala ja-  
kgS nietykalng zasadt;, dostrzeglszy w niej skazy — obala jg nielito- 
äciwie, aby wznieSc ua jej miejsce nowy dogmat i nowe bozyrszcze. 
Rzesza ma dla przeszloSci ducha ikonoklastöw a £wi§te dni stroi 
i mai kwiatami, dobra i zlosliwa, poebopna do wszystkiego, nieo- 
bliczalna. Dzieckieni jes t  rzesza... Niecznje, ile wiara bez wgtpien 
twardg, skrzeplg i jakgs zawzi^tg jest — wgtpienie bez wiary mar- 
nem i zmartwiatem. Dlatego, dla rzeszy gdy zwgtpita, staje si§ wgt- 
pienie wyznaniem petnem lichej jednolitoSci.

Przeto, ze tak jest, poznawanie prawdy, rozwöj podejmujg- 
cych si§ i krzepigcych wzajem mySli, trudnym stal si§ niepomiernie.
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Staji} oiie zbyt czgsto wobec uczucia niesktounego, bezwladnij, bro- 
nionego pewnoScig, Rzesza nie jes t  .Faustern nigdy — nie ona zdo- 
bywa mysli, ale mysli musz>} si§ z niq pasowac. Faustern byc moze 
czlowiek albo Ludzkosd cala — uniwersalnie poj^ta.

I zdaji} sie uadzieje Swiata siwied, jako wiosy starcze...
Waltaj i przebojem dyzyli ku cywilizacyi ojce ojcöw naszycb, 

na sztandarach nieSli spodziewaniem wezbrane slowa — zapowiedzi 
dni ztotych. Zdalo si§ im, ze wrota dla tryumfu wielkich nadziei na 
rozciez otwarli i ze rydwan slonca poprowadzi jntrzenka. Zdalo im 
si§, gdyz widzieli siebie i poczuciem niezwyktej sily, rozrostu wie- 
dzy, blaskieni genialnych mysli wlasnych, mierzyli przyszlosc, jak to 
czynii} wszyscy nieswiadomi. I raz ieszcze powiedziec trzeba, — by
to w nich pi§kno ludzkoSci, za ktörsj. bojowali i mogli wolac, ze „czujij. 
za miliony“, ale nie bylo to zycie milionöw. Lu r t z k o ä « *  jest bar
dzo niejednakiem pojeciem — wi§cej jest  „martwych dusz“ po za hnf- 
cem Ludzkosci, wiecej ich bylo jeszcze za ich czasöw. LudzkoSc — 
to nie zawsze ci, ktörzy poz$daj$ chleba — dziejowa LudzkoSc to ci, 
ktörzy pozijdali m y s l i  i czynu. W arstwy ksztalcone od pokolen 
w ciijglem cwiczeniu ducha szlachetnialy jak  szlacbetniejq kwiaty, 
okoto ktörych czujny chodzi ogrodnik. Cywilizacya byla dotijd nie 
naukq uczonq, ale ksztattem i urobieniem uczuc i mysli, dzielem po- 
cztjtem i rozrostem przez prac^ lat, d o j r z a 1 o s c i $, ktörq, jak  
owoc opromienilo slonce — plonem wyjqtkowej uprawy i wyjijtko- 
wvch waruuköw.

Invie byly najpi§kniejsze chwile w cywilizacyi wieköw 
najpi§kniejsze nie najszcz§öliwsze: — rozkochane \t polocie ducha 
i w sztuce Ateny Peryklesowe i Medycejska Florencya. Ale Ateh- 
czycy nie mysleli o trudzie codziennym. .Iak bogowie zwyci§zcy 
rozsiedli si§ panowaniem rozknsznem,— uwienczeni ucztowaii w duchu
— a sluzyl im liczniejszy od nich lud perioiköw i niewolniköw, ktöre- 
mu rozkazywali twardo. Florencya ci$gn§la olbrzymie zyski z han- 
dlu swiata; male miasto, pot§g$ rozrosle, nie skqpi) mySlq zdobywalo 
niesmiertelnosc — skapq odwazalo towary. Mogli ci przepitjkni lu 
dzie natchnieniem gonic w nieskohczonosc, starczylo im, by nie bro- 
nili si§ przed troskq o wilczych ztjbach. Mogla Grecya wiehczyc 
swoicli piesniarzy i m§drcöw. MySl nie zlobila tarn drogi bezwzgl§- 
dnem lozyskiem — ale tryskala jak krysztalne zrödlo i przychodzili 
przed nie ludzie pntrzec za zdroju przejrzystoSciq. Platon opowia- 
dal Sokratesa — Arystoteles Platona — ludzkoSd wiedziala o sobie



i rosla zapatrzona ua synöw swych wielkich, na swych Olimpijczy- 
köw. Ale ani perioikowie, ani niewoluicy mielijcy vv zarnach, aui slu- 
dzy kupcöw, do galer przykuci, nie nie wiedzieli o ludzkiej pigknosci.

Chrystus za wszystkich umieral na krzyzu — a mysmy jeszcze 
b i a l i ,  z ö l c i ,  c z a r n i ,  podzieleni nienawi£ci<| ras, wyl^czni 
pogardg, wyl$czni zyciem, tak dalecy od spelnej Ludzkosci!

Zycie swiata w pierwszej polowie zeszlego stulecia—podobnem 
jeszcze widuiaio do przeszlosci liiinionej. Nie bylo tego wykwitu, 
ktöry z wyjijtkowych zrodzon waruuköw, calernu uprzy wilejowanemu 
ludowi obywateli cieszyc sig davval pozuawanieni i rozkoszowac pig- 
kuem — ale byla wspölnosc wyksztalcenia licznej warstwy i pobra- 
tymczoö6 rozsvoju ludzi, ktörzy sig ua „ l u d z i “ ksztaicili i pragngli 
ogarniac caty widuokrgg mysli szeroki. Ta wielka rodzina duchowa 
krzepila si^ slowami filozoföw — entuzyazmo wala poezya wierzgc, ze 
jej — u i c 1 u d z k i e g o nie obeem.

ilöwmy jeszcze — a tak to dzis dalekiem sig wydaje — möwmy, 
jak  ksiijzka iuaczej byla czytanij, i szanowan^ w ufnoäci, jak  nowe 
dzielo mysli radoäciq, bylo i chwaltj. Zdalo sig pokoleniu naszych 
dziadöw, ze rozwöj swiata uieslyclianie daleko postqpil i ze im przy- 
szlo zy<5 na wstgpie czasöw nowej a niedosciglej dotychezas epoki 
Ducha. Filozofla glosila im z Heglem i Schellingiem, ze wkraezajij 
w lata  swiadomoäci i rozpoznania wszelkiej prawdy, poezya mySl tg 
fllozoficznq, swigeila przepyszuie — stary Goethe konczyl Fausta 
i umieral wolajijc o swiatlo. U uas zas mimo, a raczej przez nie- 
szezgseia krajowe zbudzona, wieszczyla mysl nadcliodz^ce panowanie 
Sprawiedliwosci — trzecig naj wyzszsj swiata Ewaugelig — Z a k o n 
D u c h a  Ö w i g t e g o. Tak mysleli i möwili ludzie görujgcy wsröd 
swoich a ci „swoi“ nie byli zastgpem uiezliczonym. Obok nich zyla 
ludzkosc inna cieniu zycia. I dlatego uie wahamy sig möwic, ze choc 
spoleczenstwo mniej od naszego w latach owych wiedzialo i zualo, wyz- 
szem bylo cywilizacyg, rozrostem mysli potgzniejsze. Nie ludzmy sig— 
czasy dziadöw i pradziadöw naszych byly bogatsze duchem od dzisiej- 
szycli. Nas jest wigcej -  oni wigkszymi byli. Jezeli zbierzemy 
ogöln« zasoby cywilizacyi --  jezeli skupimy wszystkie usilowauia ku 
prawdzie, to sjjdzic mozna, ze skarl) ten uarasta w swiecie — ale sku- 
pienie ludzi iune i w podziale nizszy wymiar kazdemu. Wprawdzie 
swiatlo zapala sig tarn,gdzie do niedawna zalegaly ciemnosci. VV krai- 
nach przed pöl wiekiem dzikich dzis zakladaji} szkoly — w ledwie 
osiedlonych pustkowiach, dzis miasta kwitnsj i wzuoszij sig wszechni- 
ce. Ludy nieliczone w poczet pracowniköw ku prawdzie, staj$ sig 
wspölzawodnikami do czynu. Krzewi sig mysl, 11111074 sig prace -- 
swiatlo od kranca do kranca ziemi roznoszij ludzie. A mimo i raczej 
przeto ze wzuiaga sig p r z e s t r z e  n S w i a 1 1 a—uie wzmoglo sig—



z m n i e j s z y l o  n a t g z e n i e .  I  musialo tak byc, gdy si§ mysl 
zwröcila raczej ku r o z d a w n i c t  w u niz ku r o z r o s t o w i  du
cha. A w tem zlego nie masz, ze nasz swiat inny i ze prawda gdzieS 
po nad nami i aad uimi. My wiemy \vi§cej ~  a b  czy wiadomosci ssj, 
wiedzy catsj, czy dijzeuie i zdobywczy p§d ku twörczoSci, nadziei 
pelnasluzba ducha, nie jest  tij w y z s z $ w i e d z tem pojmowaniem 
donioslejszem, i p i § k n o s c i 3 , ktörej nie mamy? Zal utraco- 
nej — a przeciez musialo by6 tak, musiala ust^pid spospolitowaniu, 
aby sprawiedliwosci stalo si§ zadosc, bowiem wobec wszelkiego zy
cia wyjijtkiem byla i krzyvvdtj, clioc nieswiadomfj nieraz, ale ci^gltj. 
Ateny i Florencya, to kwiaty zycia wyrosle na podtozu Smierci — to 
wykwit wspanialy, dla ktörego tyle bezimiennego pracowalo trudu. 
Wiedzmy to, ale nie z^dajmy z Nietzschem, aby na zaprawie cial n§- 
dznych wyrastala Swietnosc czlowieka, zjjdanie nietylko zle i okru- 
tue w sobie, lecz beznadziejnie klami^ce rzeczywistosci, ktöra niesie 
fale coraz to wyzej sklebione przeciw skalom stercz^cyin u brzegu.

Zlego niemasz w tem, ze wytgzenie zwröcilo si§ przede
wszystkiem ku daniu swiatla tarn gdzie mrok zalegal, gdzie mgly si§ 
ciij-> n§ly a zar*ucilo przewaznsj trosktj o pi§knoS6 i trosk^o wyzszosc.

VV tem uczuciu poswi§cenia jest wieksza zdobycz dla serca 
i wi§ksze zwycigstwo sprawiedliwosci. Ale zle w czem innem i bli- 
skirt. Gdy 'i§ poswi§ceniem sklada na oitarzu rozkwit i bujuoSc wla- 
snq, by dzielic si§ z bliznim i przygarniac go ku wyzszym i szlache- 
tniejszym celom, nie traci sitj, ale mnozy sil$ ducha, gdyz to dzielem. 
milosci, ktöra si§ ze siebie odnawia; gdy si§ rozkwit ten poSwitjca 
nie dla rozdawnictwa prawdy, ale szuka iunej chwaly i mocy dla 
swej mySIi w instynktach masy — jest sig nikczemnym. Tu dwie 
drogi — dwa drogowskazy i naigorsza czasöw dzisiejszych Herkule- 
sowa pokusa. Wöwczas mySl nie wyrzeka si§ pigkna i snbteluoöci 
szlachetnej, schodzijc do rzeszy, ale wyrzeka si§ p r a w d y, aby si$ 
wysluzyc i zdobyd lask<j — idzie w niewole, aby miec wzajem nie- 
wolniköw.

MySIi garn§ si§ ku sobie i krzepitj sit; wzajem. Tarn gdzie bli- 
skimi czuli si§ ludzie i prawdy poznawauia sqdzili poröwnie jak  praw- 
dij d^zenia, donoSniejsz<j stau ala siij ich mowa zrozumieniem skorem, 
zapalem i wiar$ wspöln$. Umysly, to nie ksiij/nice — ale energie 
zywe, ale sily.

Lepiej i latwiej si§ bylo ludziom dawniej rozrastad, gdy si<j my- 
Sli niepowszednie stykaly, a nie stala im przeszkod*} ciekawa, rozpra- 
wiajqca i wyroki noszijca rzesza niedorosla. J a k  drzewa stali wobec 
nizkich zaroSli i szumial lis6 przez drzewa i wtörowaly „d§by dtjbom
— bukom buki“. Zarosla wzuiosly si§ w zagaj tlumiijcy — oddzie- 
lily drzewa gfjstwijj. ciemnq.. Nie mnozy si§ woköl dzielnych — ta-



kie poszanuwanie ani taka nie swi§ci powaga. Dzis mnozy si§ zgielk 
stöw i niedopuszcza mowy szlachetnej mocy — zabijajqc sitq gto- 
3uej mowy.

Zlo poczyna si^, jezeli czlowiek poziom ducha obnizy i swia- 
tlo swoje przygasi — gwoli poslucliu nizszych iustynktöw — aby do- 
noSniej przemawiar. Wöwezas swiatto id$ce od ludzi nie przeto zda 
sif; stabszem, ze wi§ksz% przestrzen oswieca i promieniuje dalej — 
ule, ze b^dzie w s o b i e  lichszem i zaemionem. A tu najwitjksza 
pröba woli i najwi^ksze dla cywilizacyi niebezpieczenstwo. Nie 
przeto nizej stoimy, ze musielismy i musiray poswi§cic wiele dla kar- 
mienia laknjjcycli, dla sprawiedliwosci, zesmy si§ po calym swiecie 
i'ozbiegli /  pochodniami swiatla — ale przeto, ze tylu ludzi p r  z e- 
J f? t o n i z s z q  m y s l ,  aby si§ cieszyc chwalb^. A t o j e s t  zwyro- 
dnienie woli. W gl§bi uczuc przykro przelamywac si§ zawsze ku 
wyzszej prawdzie i przykazauiu wyzszemu i apostolstwo kamienio- 
wanem bylo przez wiek wieköw. Rzesza radosnie Iryumfuje, gdy si^ 
jej mysli za kierownicze ogias/.a — gdy si§ jej uczucia wynosi i Swi§- 
ei na prawa. A ludzi takich tylu powstalo i powstaje. Teorya so- 
cyalistycznej röwnosci ni? zadawalnia si§ juz dzis sprowadzeniem do 
jednego mianownika wtasnoäd materyalnej — idzie dalej i pojmujqc, 
ze röwno^c ta nie jest mozliwq przy röznicy wyksztalcenia, pragnie 
zröwnac poziom duchowy — i zröwnac nie jedynie wzrostem ku gö- 
rze garinji-.ycb si^ wzwyz, ale ponizeniem poziomu. Studyum i znajo- 
uio&j kultury starozytnej, jest  dlatego „uproszczenia“ zawadg, naj- 
pienvszfj. — nie zmniejszyc wi§c i roztropnie ograniczyc, ale znieSc, 
wykreslic z pr.graruu wiedzy, chcialby jsj duch ciasnej miernoSci — 
pozrywaö wiqzania, ktöre nas l$cz$ z t$ wielkq przesztosci^ dziejöw 
mysli i woli cztowieka1).

Wszelka demokracya, pröcz jednej d e m  » k r a c y i  m y s l i ,  
sprawiedliwq jes t  i konie'.znq w ciqgu czasöw si§ staje. Przjw ile je , 
prawa, na^romadzone dziedzietwa — umniejszac mozna i trzeba po- 
niekijd, aby sie; staty dziedzietwem wielu. Mysli umniejszac nie wol- 
•iol Nie znaczy to — zastrzegamy si§ odrazu — by uie rozdawac 
wiedzy czynigc jq dostgpnq. Zaiste, rozdawac trzeba i jakuajhojniej 
rozdawac.

DostepnoSc i rozdawuictwo nie amniejszajq jej nigdy, jeno wla- 
snosciq czyniq, wielu. D e m o k r a c y a  my S I i ,  to nie m y s l  d e- 
m o k r a t y c z u a ,  ale to panowanie rozpowszechnionej a niedorostej 
nad szczytniejszq. i szlaclietniejszq — to zastosowanie do prawa my-

■) Poröwuaj: Neue Staatslehre v. Anton Mongcr. Jena 1904 . II wyda- 
uie, str. 21 4  —  21(5.



sli,prawa sily wi§kszosci — p r a w a  1 i c z b y, to zciijgni§cie pojiro- 
wania z wyzyn na baguisko, — to poziom, na ktörym mnozij si<j mar- 
ni, uydzni, zatwardziali i nikczemni — to rozumowanie, poshviecajfjce 
prawdy dla powodzenia.

We wszelkich stronuictwach politycznych i spolecznych, nie 
wyl$czaj§c najskrajniejszycli, ta demokracya straszne czyni podboje, 
dla wszystkich röwnsj. jest grozb$ i zaböjstwem, czy z idei narodowej 
sprowadza kn hakatyzmowi, czy glosi religijn^ nietolerancyy — czy 
wsehodüi despotyzm — czy rewolueyjne s/aletistwa. W jednym 
z listöw swych möwi Zygmunt Krasiuski ua rok przed zgouem te slo
wa petne goryczy:

.Coraz to bardziej spoleczenstwa rozdrabniajij si§ ua ostatecz- 
ue najnizsze, ale i najsrozsze pierwiastki swe, jakby chemicz- 
nym rozkladem — na m a j ^ c y c h  cos ' i n i e m a j g c y c h  n i e .  
Wyzsze spoleczne organizma, zwane kosciolami. panstwami, ojezy- 
zuami, na te pierwiastki si§ rozkladajty i zdajij si§ same nikn$c. 
W czlowieku pojedynczym taki rozklad zowie si§ smierci$. Tem 
samem on i w swiecie, bo te dwa ostateczne pierwiastki, cho6 zwa- 
suione z sobij, kr^cg, siy kolo jednego Srodka — to jes t  materyi i czczfj 
jeduo bozyszeze, to jest  cielca zlotego. St^d konauie — stad niebez- 
pieczenstwol Nikt ma nie zaradzi, kto nie powiedzie ludzi ku wyz- 
szym, duchowym celom“ *)•

Weszly do zyc>a Ludzkosci miliony. Weszly nagle, potyzuie, 
z poczuciem sil swych i pozgdliwosciq szcz§äcia. Pozijdliwosciij, ttu- 
mionij dlugo. brutalna w objawieniu. Wobec tego zalewu przez nioce 
nowe, niezliczone, niecierpliwe — mysl ulykla si§ i stala si§ pelnij 
niepokoju. Xa masy wszystkie poj^cia dzialaly z w/mozonq pot^gij, 
wszystkie teorye i wiary znalazty w niej sobie wyznawcöw. Powie- 
dziano umyslom, aby ssjdzity i wybieraly, nim nauezono je rozrö/niad. 
Tarn, gdzie glos kazdy znajduje uszy i kazde wezwauie wiernych, 
mozliwem i kouiecznem to, co wobec ukrzepionego myslenia niepodo- 
bnern — zanik wszelkiego baczenia, sk$d rodem mySli gloszone, za- 
nik wszelkiego tilozoficzuego poczucia. Stijd przekonywanie i la- 
twiejszem i trudniejszem zarazem, st$d nuiogoSc rozszalatycb pomy- 
slöw, niemozliwoäc wielkich, wspölnych wi^zan wspölnego zrozumie- 
nia si§ — w cifjglem rözniczkowaniu siy pojyc.

*) List do Katarzyny Potockiej z Paryza 2 marea 1858.



Dusza, ktöra uie Zijda poznawac si§ i zgl§bid, nie pragnie calg, 
mocq, prawdy. Nie systemata m fjdrcöw , o ile skonczonem d^zeniem, 
ale pytania pragiiijcycli pchajij ludzkosd. ku zdobyczom i dajij, jej nie- 
zamarlg, pigkuosc i niezamierajijce prawa. Systemata, to juz m y s l  
z a k r z e p l a .  Promienna pöki zyw$ i twörcz$ w piersi byla, gdy 
si§ stala wiedzjj, przeszlij, wygasa, jak  blask zrenicy po s'mierd. Zy
je w nich jeno wieczyste d^zenie, przyblizaj^ce prawdy. Dlatego j e 
zeli rözne filozofle w procli si§ rozsypujij, filozofia zyje wieczygcie 
i nie masz bez niej mocy duchowej, jeno z wiary, ktöra jest  najwyz- 
szg, filozofii}, gdyz jest naj wy/.szem dijzemem. Mysli} t$ silny nieporö- 
wnanie, jasnem stowem budowal äwiqtnice systemöw, sedziwy mistrz, 
ktörego oämdziesi<jcioletni rok zycia uroezyscie obchodzono w tych 
czasach w Heidelbergu — K u n o  F i s c h e r  — nestor filozoficznej 
nauki. Budowal je, aby trzeciego dnia r o z w a l id ,  i od greckich poczy- 
naj^c wieköw, przez gredniowiecze koäcielne i czasy odrodzenia roz- 
taczal dzieje mysli, dzieje porywöw i wytezenia ludzkiego ku praw
dzie, stawiajqc i ni\vecz$c systemy, a swi§c$c mysl niezwalczonq, 
si^gaj^cij nieba.

Lecz mysl, k töra samotnici} jest, niezuajijca swego wczoraj, nie 
pytaj^ca o jutro dnia dzisiejszego, jedynie nagrody chn ili wygl^daj^ca, 
zaiste smutkom wydana. Takiemi myslami milosc prawdy zj'je krötkie 
godziny, dlugo — milosci wiasne.

Mysl „bezdomua“, nie powiijzana z innemi bratuii} laczniij slu- 
zy chwili i ginie bezpotomnie, am ukojenia, ani otuchy nie niosjjc. 
Z gl§bin ducha dobyta nie jest, ale, jak kwiat przygodny zerwany, 
ktöry wi^dn^c musi. S§ mjsli nagle, przedzierajqce calii tkanine po- 
j§c, nagl^ce do trudu nowego. Ale te blyskawic$ rozswiecajq drogi. 
Lecz wyrzec si§ trudu, oddalic prac§, w ktörej z}rje d^zenie, 
oddac si§ lupem mysli przygodnej i nie scigad jej biegu, dla wraze- 
nia chwili opufciid. wigkszg, prawdg — w y s i l k u  k u  p r a w d z i e
— to podobne odbiezaniu chorijgwi, pod ktörg, ludzie walczyli i wal- 
czyd mu<zi} o zycia szlachetnosc.

Nie potrafily si§ obrouid szeregi, ktöre dotijd zdobywczo szly 
ua czele ludzkosci. Nie umialv wsz^dzie i zawsze zrozumiec powola- 
nia swego, znizyc sie serdecznij, checiq. do braci slabszych i niewie- 
dz^cych, dad im sprawiedliwa, szczer% a chrzeScijanska milosciij. do- 
st^p do siebie, przygarnsjc i przyblizyc ku sobie, a nie ponizyc si§ 
myöli}..

By zdobyd ufnosc rzeszy, trzeba bylo ducha jednoäci i ducha 
poöwifjcenia. Ducha tego dawala wiara w post^p silna, niestargana 
przez zijdze, w sprawiedliwosci chodz^ca.



Uuz bylo, iluz jes t  sposobnych mi}o£cig. Egoizmem odosobnili 
si^, gnnsnosciij, wyczerpali, powi§dli, jako rosliny bez slonca i bez 
wody.

Wlasnemi si§ wiuy niweczyla cyvvilizacya i nadchodzilo pano- 
wanie bezwzgl§dnoSci$smialych, panowauie czerpiqce moc z p r z e -  
w a g i  u i z s z y c l i  d u c h e m .  Obnizyl si§ poziom czlowieka. 
Przyroslo mu wiadomoäci, trud pozuawania stal sie atoli wi§kszym, 
a woluoSc przeczenia latwiejszq. Mimo ufiwiadomienia i oswiaty, jak$ 
si§ chwalq zast§py, milosci wlasne podzifjlily sobie pauowanie nad my- 
sl$ i wladczyniq jes t  brutalna energia. Dla zam§tu poj§c, dla rozkiel- 
znanych iustynktöw wszystko na korzyäc zjj.dzy sie wyradza i Swiat 
umie dzis chelpiö si§ swoim egoizmem i wielbid swoje barbarzynstwo 
bez wstydu — smielszym jest w ziem i latwiej w niem rzqdzi schle- 
biajqca przemoe.

Ale swiat to nie ten sam. Weszly do niego miliony, ktöre nie 
chcq, aby kto inny za nie czul i cierpial, mySlal i kierowal. Dlatego 
walczyd trzeba o prawdy, walczyc miloSnie a uieugi^cie zarazem.

Przejdjj, czasy niezmieruego trudu i nowra, witjksza, wspanialsza 
wstanie Pi§knoSe.

Widzij oczy nasze, jak  si§ isei, co uieuniknionem nastac uiusialo 
na przelomie czasöw, gdy speluia ludöw nastawa — plenitudo gen
t iu m — a nie jest  to przewidywanq apoteozq ducha, gloszouq przez 
wieszczöw, ale przeciwuie — uasyceniem now$ cielesnosciij.

Mysl szybszij si§ stala, a utracila trwalosi', natezonq bardziej ku 
zjawiskom dni, Scigajqcj} chwile. 1 zycie krötszem przez to. Rozlama- 
lo si§ z epok ua lata, na miesicjce, na dni uieledwie—tak odiywa nas 
od dluz'Zego postoju, tak z jednolitosci wyszarpnje i wydziera.

Ksiqzka zamiera juz przesadij, liczby '), liehoSciq. przytlumiaji}- 
c<j, zalewem drukowanego slowa—ginie przez poszyt, dziennik, wiese 
depeszy. Nie masz eiszy zamyslonej, plodnej, w ktörej rozrastajq si<$ 
dusze, ciszy, w ktörej do siebie möwili m§drcy i poeci, eiszy uwaznej, 
ciszy milosnej, w ktörej si§ slowo rodzilo gl<jbokie. I przyjazni ludzi

W samycli Xiemczech w jedeuastu latach od 1890 «lo 1901 wzrosla  
roczna ilosi- wydawni-tw  z 19 ,000  na 2 5 ,0 0 0  ksia iek . 1‘atrz: „ Ln C rise d u  
h v r e u par II. Balliere. I’aris.



g'>rnych i proinienistych zgingly. Nie sprzysigga sig Goethe z Schille- 
rem, Mickiewiez z Filaretami, Krasinski z Cieszkowskim, ku wigkszej 
rodu ludzkiego chwale. Rozbiezuie id$ myäli, rozbieznie id̂  ludzie. 
Wiedzy nie obejmujg piersî , ẑ dng, poznac, „co ludzkie“, ale wydep- 
tui» sciezyny drobne, w uczouosci wyl ĉznej, ktöra kaze umie6 nie- 
zoiieruie mözgiem, a nieraz nie dotyka duszy barbarzynskiej.

Wola, czuĵ c, ze nie opanuje czasu, chciw4 sig uczynila na opa- 
nowauie chwili. Wyostrzyla spostrzezenie, odczucie nagle, dla wra- 
äen zycia odwröcila sig od zycia nadziei.

A  z tej niktoSci uczuc i natgzeuia ci ĝlego, ktöre niczego nie ro- 
(lzi, przyszla 11a ludzi wielka i smutna niechgd do wszystkiego, co 
Jest—melancholia istuienia bezsilna i szydercza.

I nie dzivv, ze stalo sig tak w naszem mlodem pokoleniu, ktöre 
0(i lat naj wczesniejszych slyszy swar sprzecznej mowy i widzi, jak 
Wszystka bron umyslu wydaua ẑ dzoui. jak sig zamgtem na swiat rzu- 
cily mysli — liarpie, czuĵ c, ze w ogromnych, do zycia powolanych 
rzeszach, uie nastala Swiadomosc bronî ca.

Mlodzi ujrzeli, ze wszystko, co wysnid i co sobie wyobrazic mo- 
£4 , chocby najpotworniejszego, znajduje zastgpy bojowniköw i wy- 
zQawcöw, a ujrzeli zarazem, ze przeto nie sig nie utrwali i nie przyj- 
lllie, i ze ten sam wicher niesie posiewy röznej uiySlowej z;jdzy, giug- 
Cft w ci^glyui wirze tuuiannym. Mlodzi pocznli, ze zycie mysli kröt- 
kiem i strasznem byc moze, ze za wiele slöw szumi po swiecie i mowa 
klamna w ty.si4.czue eclia powraca — poczuli to i poznali, a wöwczas 
gasiup: poczgly powoli ich praguienia i nadzieje, i wigcej — ich 
ztudzenia.

Mlodoäd odbiegla z ich oczu, zrenice stygty. MlodoSc naigrawa- 
sig czyuom — w r 0 z u m u j 4 <• e j b e z wl a d n o ä c i .  A serce 

stawalo sig pelnem lekeewazenia.

Dla czlowieka wyszlachetuiouej myöli i uczuc jest cos uiezmier- 
nie przykrego w zderzeuiu sig z tward4 SÜ4 barbarzynstwa. A odra- 
2l* tem wigksza, im uieokrzesanie, mniej naturalne i pierwotne, ale 
Pozorami kultury przybraue, chetpliwie i groznie ueywilizowane. Nie- 
hartowna dusza tego zderzenia nie zniesie. Staje sig 0110 przeciez co- 
1-az bardziej koniecznem, nieuniknio'nem.

Przed laty swiat kultury i äwiat ciemuego zycia mogly istnied 
°bok siebie, a uie znac sig wzajem i nie przenikac, odgraniezone od 
siebie przepaSciami praw, pojgc, zwyczajöw. Swiat cywilizacyi, roz- 
w*jaj;|c sig ze siebie i w sobie, myäiat 0 tauitym, jakfjS litoSciw§, 
°l,iekuücz4 myslg zaledwie, a zarazem malo waz4C4 wzgardg. Tamci



byli, jako s<j ludzie na obrazach — 11a tle dalekiem. Tak ich sgdzila 
my£l, a czyn, jako robocze poniewierane narz§dzia poczytywal — aze 
stali si§ zywem otoczeniem.

Przyniesli ze sobjj. rozwichrzone, nieziszczalue pragnienia 
\v umyslach z dlugiego snu, z przygn§bienia wiekowego zbudzonych, 
a wraz sil§, jaka si§ rodzi w nawalnicy, w skl§bionych wodach, ktö
re si§ wspigly pod gnaniem wichru, az si§ nie ukojij w rozlewie. Tej 
sile przociwstawiö mozna jedynie wysok$ moc ducha. Tej sil« raySIi 
w s 111 z b § oddac  uie wolno, aby nie byla poniesionjj ku szalen- 
stwu, ale przeciwnie, trzeba sil§ t§ mySIi uczynid posluszn̂ , aby temi 
poteznemi skrzydly mysl ku uiebu si§gn§la. Trzeba dac mySl i  
rzeszy.

Lecz, by p r z e s w i e t l i d  i tak j$ promieniami wypelnic, aby 
poj§la prawd§, trzeba takiej sknpionej mocy äwiatla, jak;} daje jedy- 
nie wielka wiara i wielka miloSc ku ludziom — trzeba ducha apostol- 
skiego. Inaczej nowy zalew barbarzynstwa »garnie ludy.

Nie dziwnem, ze si§ nie wielu do tego poslannictwa poczuwa. 
Isd musz$ nietylko naprzeciw pragnieniom, ale naprzeciw zijdzom. ISd 
musz4 i powolywad ku szczytnemu czlowieczenstwu nietylko smut- 
nych, opuszczonych i ciemnych, ale rozpasauychi zwierz§cych. ISdmu- 
sz$, wierz ĉ w döbr«} wol§ rzeszy, a wiedzsjc 0 jej instynktach dra- 
pieznych, podawac dlonie, nie zwazaj ĉ ani 11a szorstkie, ani na zaci- 
sniete w pi§Sc — sluchad bolesnych slöw, patrzec w nienawistne spoj- 
rzeuia. ISd muszij nie uczyd jeno, ale po clirzescijanskti rozdawad sie
bie, nie przemawiac z wyzyny, ale wsröd trudöw dzialac. To jarzmo 
nakladajij. czasy, a wzdraga si§ przed niem miloSc wlasna.

Ogromne zadanie dni dzisiejszych jest przeciez odwiecznem 
i dziedzicznem w ludzkoSci, ale trudniej je moze spelniac dzis, niz
o ktörejkolwiek innej dziejowej dobie, gdyz miara poz$dan iunq jest 
zgola, i dusze nie sq. pelne oezekiwauia i poddania sig, ale nabiegle 
niecierpliwosciq i nieznoszijce zwloki, ani granic.

A zle na takich duszach zaszczepiona wiedza nie daje ludziom 
innej wyzszoSci nad tg, jak§ dad moze bron, doskonale wyostrzona. 
W najgl b̂szej istocie ssj jeszcze lud/.mi dzikimi.

Wytrwalym i dzielnym jedynie jasuieje prawda, ze czasy noWe 
zdwojonej zi}daji} pracy. Mimo ze wiedzy wiecej, niz przed stu laty, 
czuj$ oni, ze stosunek swiatla do cienia nie w swiecie calym, ale 
w c y w i l i z a c y i  samej  na niekorzysc Swiatla zmienid si§ 
moze.

Wytrwalym i dzielnym jasnieje prawda, ze potgzniejsze Swiatlo 
ma pot ẑniejszij dziS przeszkod  ̂ Czasy zijdajg trudu niezmiernego, 
nie powierzchownej „oäwiaty mas“, krgtej, opacznej, wyzyskiwanej 
samolubnie, uie wydzierauia s»bie dla celöw wlasuych i w rözuy spo-



*°b „uäwiadomionych“, ale wielkiego pos i ewu m i 1 o S c i, ksztal- 
tenia mySli i serca röwnoczeSnie — czynu krzepiijcego, ktöry podnosi 
1 hartuje, ktöryby tlum i naiwny, i szczery, i pozqdliwy, i przewrotny 
poprowadzil ku lepszej nadziei i szlachetnej swiadomosci. AjeSli tego 
szlachetnego ducha nie bfjdzie „ i c li o c b y w s z y s t k i m i  j § - 
z k a m i mö wi l i ,  s k o r o  in i 1 o S c i nie z y wi q  — s$ j a 
ko mi edz  b r z q k a j q c a  i jako c y m b a 1 b r z m i q c y “ .

Mi§dzy ducbem chrzeScijanskimapoganskim rozpocz l̂a si§ wal- 
moze najciezsza do przewalczenia na ziemi. Nie möwimy ani my- 

Ĵimy, aby w masnch obudzonych do zvcia mialy byc jedynie pogan- 
skie pierwiastki, ani tez aby w szeregach oswieconej ludzkoSci stali 
sami szlachetni bojownicy za prawdy. Prawda rozsiana jest w du- 
S7"tch nie wedlug ludzkiej  rachuby, a nie ten szlachetny, kto mögl j$ 
*ePiej poznac i mysli}. ku niej dorosinjc, lecz  ten kto jej pragnie szcze- 
rzej i milnje gorgcej. Tu sq przeciwienstwa serca wî ksze i wazniej- 
sze od przeciwienstw wiedzy, mimo, ze uie umniejsza to prawa, ktöre 
âie wi§ksze poczucie prawdy rozwini§tym wyzej i pracq pokoleh 

1 wlasnym trudem lepiej przygotowanym. Lecz przed oczyma wszyst
kich praguijcycli prawdy, pr/,ed cywilizacyi dni naszych, roztacza 
s,§ pos§pue widowisko dziejöw, w ktörych czlowiek rozumny nie ozna- 
c â tak czysto uczciwego zarazem czlowieka — w ktörych pot̂ zny 
Qie ul k̂l si§ powiedziec Swiatu, ze  sila idzie przed praweui. I nie 
^yloktiby wziijl na siebie postac czasöw i objawil prawdziwiej nad 

êlaznego kanclerza Bismarcka.

.Jezeli mySlf} siegniemy ku nadziejom ubieglych pokoleh, ku ich 
Pewnosci szcztjöliwej, z jakq sqdzili zdobycze spolecznego post§pu, 
z jakij oczekiwali od wiedzy owocöw blogoslawionych, a od woli czlo
wieka cudöw — ogarnia n as wielki, bolesny smutek. Wiara zagasla 
w tylu duszach, zmalala i truchleje pelna niemocy — filozofia sama 
sobie un}ga, zycie spoleczne wydaue na pastw§ egoizmöw partyjnycb» 
swoboda mysli i slowa splugawiona, hasla polityczne wolnosci oliy- 
dnie wyzyskane dla nieliczijcych si§ z niczem korzySci wlasnych, pa- 
tryotyzmy nienawiäciq, jak stalowij, zbroic$ okryte, moc twarda la- 
miqca prawa, pogardliwe nieliczenie si§zzadnem sumieniem,zaduemu 
wahaniu niepodlegle... Ohnniry si§ wlok<} po Swiecie. I uawet, uda- 
Wania w Swiecie malo, ktöre cnot§ przedrzeznia, ale przeeiez nasla- 
dowac chce jakos i wstyd duszy uznaje, lecz smiech zimny, sko-



stnialy, suchy — oto odpowiedz na entuzyazmy i nadzieje ziociste 
lat zag.islych.

I  praguie dusza odwröcic sig i przejSc jak przechod/il Dante — 
spojrzenie ledwie rzuciwszy na piekielne drnzyny — yuanlä  e punsa.

A przeciez kto sig od zycia odwraca dla niecierpienia trudu 
i dla wstrgtu, ten nie chrzescijanskie ma serce zaprawdg.

Ale pojgc mozna to niecierpienie przeciw silniejszemu jeszcze 
niecierpieniu zwröcone. Subtelniejsze natury nie przelamujg sig la- 
two, moze najtrudniej. Stajij sig nieprzystgpne i wylgczne. Chronik 
swg wra/.liwosc w odosobnieniu — vv egoizmie szukajg ratunku swej 
swietnosci.

Rzeczy wistosd ich boli nie dajgc ani moznosci wyJgczenia sig ca- 
lym ustrojem zycia ze swiata obejinujgcego i przygniatajijcego liczba. 
Szance ich polityczne zwalone, spoleczne zachwiane — stawiajg wigc 
szaniec -trzeei — w y o d r g b n i e n i e u my s l o we  — za ktörem 
poczucie wiedzy i pigkna przechowujg dla wlasnej niepodzielnej 
szczgsliwosci. A czynid im to tem lacniej i skorzej, ze sztuka i wie- 
dza zawsze spoköj i ciszg kochaly. .Ale kochaly, by r o z r a s t a c  
sig  mo g l y  w s k u p i e 11 i u ducha  i uehodzily przed zgielkiem 
by dgzgc w wyzyny uie mied szkody od nikczemnej malosci — nie 
z utajonej d<> bliznich niechgci. W krölewskiej naturze sztuki i wie
dzy jest ta wylgcznoSd, ktöra z wielkoäcig sig jednoczy i pospolitoäd 
falszywg odrzuca, ale wszelkg szczerosc przygarnia. Mimo, ze trudno 
dostepne, wiedza i sziuka serdecznemi sg i powolujg i przyzy wajg ku 
sobie. Rosngd ku sobie kazg, a sg o b j a wi e n i e m — zgduem, aby 
je poznawauo i radowano sig niemi.

I tak je zawsze pojmowala LudzkoSd mySlg zy wa — kiedy posg- 
gi swych bogöw i bohateröw stawiala ua agorze, Swigtych oblicza 
w ramach oltarzy, kiedy wzn«sila koscioly i möwuice.

Inng zai*te jest wylgcznoSd szukajgca chwaly w zrozumieniu 
nielicznych, w pragni<*niu jakiegos wy.jgtkowego nieba swego i wyjgt- 
kowej ziemi — niedostgpnoäc swg prawern i przywilejem czynigca. 
Wyznawc.y jej nie czerpiij z niej otuchy aui zycia — nie jest krynicg, 
ktöra gasi pragnienie, swiezosd z glgbiny uczuc niosgc!}, ale czarg 
jest przyrzgdzong dla rozkoszy nielitosciwej, dla nieserdecznego 
upojeuia.

Z takich to czar dawauo.pid nam mlodym — möwigc, ze 
w nich szczgicie sig perli i radoSd sig pieni, ale ze ta radosc nie 
potrwa. Mysmy wiedzieli, ze niepotrwa möwiono nam to zbyt wcze- 
Äiiie— i dlatego—nie pilisniy radosci. To co upojeniem, starczylo tym, 
ktörzy sig ratowali przed smutkiem pamigciij wlasnych zagaslych na- 
dziei; starszym, rozmarzonym czarem chwili, nam pr z edwc z e-



 ̂n i e w i e d z $ c y m, nie bylo nawet radosnem szalenstwem —  
byto pijanstwem z musu, z przedsigwzigcia, ze zwqtpienia. Radosc 
lcb zludna mtodszij. od nas byla zaiste — m 1 o d s z $ o d n a s z y c h 
^ys l  i,*slowa uieraz iskrzyly si§ btyskiem dawniejszych promieni, 
~~ a mysmy ani si§ nie dziwili, ani nâ ladowali, ani przeciwili, 
mysmy wiedzieli tak wczesnie i tak wiele. I dlatego nie pragn l̂ismy 
wiedziec wigcej. Poniroczne opasaly nas widnokrggi — niechgc ktö- 
ra sî  sniieje z nadziei.

ChrzeScijanstwo spoleczne byto tak strasznie przykrem znie- 
walaĵ c do zycia z brutalnymi—poganstwo artystyczne tak niepraw- 
dziwe, tak zyci» o kazdej porze ktamî ce, tak zadnej nie daj%ce 
otuchy. Umyst bronî c si§ przed koniecznosci;} trudu widziat wszyst- 
ka staboäd chrzeäcijanskiej nauki i praktyki — jak j$ ludzie p o j $ 1 i 
1 s t o s u j 4 a umysl ten poröwnie widzi wszystktj skalistoSc jalowij, 
Poganstwa i wielki} pustk§ tej pî knosci. Argument poganstwa wno- 
S1 do rozprawy z clirzeScijanskiem poj§ciem obowi ẑku — prawdy 
Chrystusowij, walczy przeciw iluzyom pogapizmu, szamoczqc si§ 
w rozpaczy wiedzy, do ktorej c/.yny nie dorosty,

„(iwiazd najpiekuiejszych zadajac od Nieba,

Od ziemi kazdej najwyzszej rozkoszy“

(F a u s t. Prolog w Niebie).

'v pozfjdliwoäci szczgscia — ktörego nie widzi, nie uznaje na 
ziemi.

I pokolenie nieszcz§sliwe rzucito przeklenstwo na wszystko — 
l ẑeklenstwo na ratujijce moce, na wiary sil§ nieugî t̂ , na milosci 
oddanij, wiernosö, ua zloti} mar§ wyobrazni, na czar niezamierajijcej 
nadziei — przeklenstwo wreszcie na ostatnii} — cierpliwoSc, t$ „pa- 

niedoli“.
Jak Faust stoi przed ruinami zyci» — a Spiewa mu chör niewi- 

dzialnych glosöw i nawotuje do odbudowy. Ale czy w stabem sercu 
mocy na odbudow§ starczy — czy z wianj, nie wyczerpata si§ s i l  a?

W poczuciu gl§bokiem czlowieka pragnijcego dobra, pragnienie 
t° zyje dlugo jeszcze po wygaSnigciu wiary — nawet po zatraceniu 
•mdziei. Nie na prözno möwi Pan do Szatana we Fauäcie, „ze czlo- 
'viek dobry w swym ciemnym pop̂ dzie wie k̂ dy prawa droga mu sitj 
feiele“. Ale dobroc sama nie przyrodzonjj mu jest, a owo c e mpr a-



cy p o k o I e n — i skoro straci podniety z wiary i nadziei idijce, 
wyzbywa sî  powoli sil, ktöre j§ wykarmily. Nie b§dzie juz dobri} 
wolij, — p r z v mi o t e m c z y n n y m i zamieni si§ w bierni} zalet§ 
dobrotliwoSci, elitjei sklonuej nie zas dijzenia. Przechodzi w Wer
tlose i slabnie — ust̂ pujijc a/. nie przewalczy jej miloSd wlaisna.

Dlatego moc pozytywna duszy, r e 1 i g i a, daje bron wyirwalo- 

sci i broni przyst§pu rozpaczy. Religia duszy — to w znaczeuiu na- 
szem kazde wyznanie, kazde przekouanie, ktöre kaze di}/yd ku wyz* 
szej prawdzie i spetniad jij zyciem, kazda mysl daleka, ktörej sie flo- 
swi ĉito sil§ czynu. Religijnosd zas jedynie oslania do czasu i <1° 
granic nietrwalycli. A religijnosd tu u przeciwstawieniu do religi1 
oznaczac b̂ dzie przywiqzauie i sklom.osd duszy, czesd, pami§d 
wszystko co w naturze ostanie si§ po zagasni ĉiu i s k r y ,  ktöra jest 
wiarij zyw;} Pracq lat i pokolen stworzona pozostaje religijna tkan- 
ka mysli i uczuc dlugo w puzcizuie i tym, ktörzy wszystkiemu za- 
przeczyli i zniweczyli w sobie nadziej§ — jak fizyczna w l a s c i w o ä d  

przetrwa dlugo w naturze nieczynnej, ale jezeli odzywianq nie b̂ dzie, 
zanika zwolna jak muszkul niepracujqi-y i senny.

A gdy przyjdzie niszczqca i straszna oboĵ tnosd, ogarniajqca 
wszystko, jedna sitj ostaje sila, aby czlowiekowi nie dad zamie- 
rad za zycia, sila przeczqca, ale przeeiez czynna — miloSc wla- 
sna. Ta jes t  ostat.niq, ratujqeq od zwyrodnienia zupelnego, od nie- 
czulosci na wszelki rozwöj zycia — od skamienienia duszy. Ale dla 
przeezacej swej mocy — do czasu jeno dzialajqca, niezdolua dlugo 
rozpaczy si§ opierad i ratujqca nikezemnie. Wöwezas myslbudo- 
wac b̂ dzie swojij. w i a r § n i e w i a r y — swojtj, filozofie nadludzkie- 
go e^oizmu— swoje ku zlemu uprawnienie w p r a wi e  slepeJ  
k o n i e c z n o s c i .  I b§dzie to möwii i Hartmann i Nietzsche 
i tylu, ktörzy nie mieli zaduej nadziei — pröcz jastrz§biej zadzy k« 
zadosyc uczynhiniu.sobie i bezwzglednoSci swojej.

•

.lestesmy nieszcz ŝliwi i slabi— jak naröd na pustyni ktöry, w zie- 
mi§ obiecanq nie wierzy. Mowa ktöra kizepi i umaenia, umilkla. Nie 
wierzymy sluwu — za wiele ich szumi swiatem. Nie wierzymy my 
sli — ksiijzki nie daj$ nam nie wî cej, jak to co z  nich bierzemy d o  

woli. Staly s i §  rozrzutnosciq bezmiernq,, bezplodiii} — niepotrzebni}- 
Nikt ich nie ratuje przed klamstweui. Nie wierzymy czynom. Od- 
bieglismy od pola trudu widzqc, jak na niem przewyzsza zla wola
i zwyci ẑajij gwralty. Zttamy tych szeimierzy, pelnyeli dowodzen wy' 
knjtnyeh — znamy to faiszowauie prawdy i lubieznoSd s z k a l o w a n



1 ohydg tlömaczen. Nie wierzymy politvcznym zadaniom. Zwyci§- 
zajij marui i bezwzgl§dni, z ktörymi mierzyc sie jeno bezwzgledno- 
^cia i niarnoscif}. Zwyci^zaj^ balwoclnvalcy przemocy lub wytrwali 
w podstgpach.

Wszystko to, wiemy s traszliw ie— nie z dlugiego doSwiad- 
czenia zycia, ktöre nialo zualo godzin radosci, aby z nich jasne czer- 
pac nadzieje — ale od pierwszych chwil myslenia, od pierwszych 
uslyszanych slöw, od pierwszych czynöw, ktöre ogl^dac moglismy.

Gdziez wy, uczucia, ku pizyszlosci biez^ce, gdzie spodziewania 
si§ zlote, tak  syte wiar%, tak dzwi§cz$ce zapewnienianii — mySIi ludzi 
z przed lat niedawnych, a tak, zda si§, odleglych?

Gdziez umilowanie filozoficzne, obejmuj$ce Ludzkosc?
Gdzie wiara, uowe objawienie glosz^ca?
Gdzie polityczna troska o sprauiedliwosc, e u r o p e j s k a  

t  r o s k a o cywilizacyg?
Gdzie pi§knosc obrad m§zöw o szerokiej wiedzy i sercach gor$- 

cych — pierwsze sejmowania, radosci^ ludöw rozpromienione?
Nam znane dzieje goryczy i hasla wszystkie tak olbrzymie, tak 

male, i klgski wszystkie, i brutalnosci zachowawcze i burz$ce bez- 
duszna obrona kapitalizmu i socyalizm, röwniez bezduszny, pragn^cy 
zeru.

Nam to wszystko znane straszliwie.
Wszystkie kierunki, wszystkie teorye zawodne i zawodne na

wieki!
I zawodnemi b§d^ wieczyScie, jezeli si$ nie rozpocznie budowy 

°d duszy ludzkiej A to ludziom Chrystus powiedziai.
J a k  gmachu ksztalt i rozmiar nie stauowi o trwalosci, jezeli ka- 

miöii, uzyty do fundamentöw, wietszeje, jezeli cegla kruszy sit; i roz- 
Pada, tak wszelka budowa spoleczna nie ostanie si$, skoro nie przy- 
gotowiono ludzi do wytrwauia i nie uswi§cono ich milosci^.

Widzimy, czujemy to nieszczgsne psowanie si§ gmachu zycia na
szego. Kysy mnoz$ si^ i pogl^biaji}. Pokolenie mlode, smutne, t}}, wie-

i poczuciabi, cierpi.



*

* *

Jezeli  spojrzymy 11a wspöiczesne dzieje, to najsilniej, najwyra- 
zniej widnieje prawda ta w spoleczenstwie, ktöre od wieköw dgzyto- 
przed innemi ku zdobywaniu mySIi, w kraju, ktöry rozwojmvi 
swiata przodowal — we Francyi.

Tarn rczleglejsza przemiaua — wigcej zmagajgcych si§ przeci- 
wienstw i fermentöw spolecznych, wszystko wyraziste bardziej» 
wiyk^ze, jakby na przyklad ludom okazane.

Tarn si§ äwi§city sztandary dla ludzi. Tarn pokolenie z roku 
trzydziestegu marzylo o pieknoäci swiata, o promieniowaniu Ludzko
sci, a pokolenie z lat szesddziesigtych o pi§knie swojem, ktöre mu by-
lo rozkoszg pojniowania i odczucia, i o swym smutku, ukochanym sen- 
tymentalnie, i o niewierze swojej, ktönj uswietnifo czaruj<jcemi 
slowy.

Tarn dzisiejsze pokolenie wnosi ponad pessymizm mySIi, p e s -  
s y m i z m w o 1 i i obojetnoSc szerokg. A inni wnoszq, chwal§ swego sa- 
molubstwa, nacyonalizm niemiloäciwy, socyalizm niemiloSciwy porö- 
wnie, artyzm wyhjczny, niebraterski. I moznaby wgtpic o narodzie, 
gdyby w nim nie bylo olbrzymich sii utajonycb, z ktörycb i sztuka 
wielka a szczera wykwita, i czyny milosci, mitosierdzia, poSwi§cenia
i mgstwa, gdyby ten naröd nie miat ogromnych skarböw tradycyi
i niewyczerpanej mocy zywotnej, z ktörej odradzajg si<j wielkie czyny
i wielkie zamysly.

Bowiem prz^sztoäd möwi pot^znie, mimo wszelkicli zaprzeczen 
dnia dzisiejszego. A gdyby nawet nie möwila tak, nadzieja trwa dla 
spoleczefistwa, jak  dla czlowieka kazdego, ze moze odbudowad znisz- 
czone. — Sanabiles Deus fecit nationes.

„ Jakakolwiek przesztosd byla narodöw“ — möwi le Play stowa- 
mi, pelnemi prawdy — „ w  ich r§ku przyszloSd ztozona. Mogi} z a w s z e  

rachowad ua pomyälnosd, nawet po dtugim okresie poni/.enia, jezeli 
prawa moralne uswi§ca w rzeczywistoSd, przeciwnie zaS, szczfjsli w o S d  

ich upada, skoro, praw tych nie strzeggc, przepominajg“.
DziS przecie w Rzeczypospolitej tej panowanie swe Switjci po- 

spolitoSd. Dzis Napoleon I-szy mialby przed sobg przepastniejsze 
zadanie i szukad musialby zapalu Pigmejczycy oplgtaliby olbrzyma. 
Ale czasy dzisie jsze nie geniusza poz jdajg, zgdajij dobrej woli wszyst- 
kich, ktörzy podjgc muszg aposiolstwo.



Sq szlachetni, ktörzy stracili wiar§ i ktörym pessymizm wgryzl 
*i§ w serce gl§boko, ale ktörym pozostalo wiernem uczucie, ze jezeli 
poniechajq poslannictwa pracy, to wszystko straci}., co ich jeszcze do 
zycia wifjzalo. entuzyasci czynu, ktörym zywem trw a slowo obo- 
wiq,zek, gdyz zywe bije serce, ale mysl oplakuje raje utracone. D$ze- 
nie Fausta  nie jes t  ich duszy dqzeniem. Nie jest w nich Scigaj^cq mo- 
cq, pozi|dania, nie jes t  nadziejij, odmladzajqcq si§ wiecznie, ktöra 
odwagtj daje, by szcz^Scie i böl swiata przemierzyc, ale jest  juz h e -  
r o i z m e m  p o s t a u o w i e n i a ,  bo mysleli i pewnosc straszliwij. 
posiedli. Wiedzq, ze bez wprzijgni^cia mysli w jakies jarzmo czynu, 
bez wsparcia. jej na trudzie äwi§conym i bez wyt§zenia ku walce dla 
woli smierc nast§puje, jak  atonia dla muskulöw nieczynnych. Milujjj. 
przez dobroc, a dobrymi s$ z usposobienia, na ktöre pracowali ich 
przodkowie i z woli, ktöra |>rao§ t.<j podj^la — dobrymi dla wszelkiej 
niedoli. Wiedzq, ze w Swiecie tak zimno, gdyz nikt nie Spieszy z ser- 
cem do blizniego. Wi^c spieszyc chcfj. mimo niewiary swojej w ziszcze- 
nie si§ nadziei, i pragnqc, chcq i trwozq si§, aby pragnienia nie wy- 
gasfy.

Nawdziewajij. zbroj§, aby pjzyczynid odwagi, spiewajij. piesni, 
aby otuch^ rozniecic, szukajq. trudu, aby si§ zmusic do wyt§zenia, 
chcjj, stworzyc s z t  u k § p r a g n i e n i a ,  chcij. stworzyc r  e 1 i g i q 
w y s i 1 k u , i I§k ich ogarnia, gdy widzq blade, zn^kane twarze, za- 
rozumiale oczy, dlonie, odbiegajqce od czynu. L§k ich ogarnia...

A moze w sercach ich zyje jeszcze, tli si§, nieswiadoma, ukryta 
nadzieja, z ktörej jedynie kielkuje wola czlowieka. Moze im trudno 
wyznac przed sobt} wiar<j, skrzydlem lecqcij, ponad te smutue 
mysli, wypracowaue stoickiem przekonaniem, ponad ten heroizm 
zwqtpienia?

Tacy szlachetni a t§skni pöjds}, szukajijc ciszy kojqcej, do prasta- 
rej äwiqtyui myäli aryjskiej, do religijnej zadumy Wschodu, ktöra im 
blizsza b^dzie, niz zro£ni<jte w Kosciöl, scisliwsze ksztaltem spole- 
cznym, wyznaniem bardziej w w y r a z  u j < j t e  Chrzescijanstwo. 
Ukolyszi} zamyslonq, dusz§ muzykij. slöw, möwiqcych bezmiar niiloSci 
i wytrwanie nieskoüczoue, smutek swöj zlqczij ze smutkiem Wszech- 
zycia i w tem znajdq ukojenie — bratniem uczuciem z calem stwo- 
rzeniem wspölni, bratniem je sercem kochajqc.

Bliznim im btjdzie swiat i dusza blizniego w tym swiecie, jak ro- 
Slina rosnqca.

B§dq wsröd nich, ktörzy poniechaja nieustannego czuwania, j a 
kie przykazuje Zbawiciel, i nieustannej walki, i nie poslyszq. gtosu,
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wzywajijcego, aby porywali ludzi ku drodze sprawiedliwosci, — ktö- 
rzy Swiat jeno serdecznem mavzeniem obejm$ i czy nid b^dij. dobrze 
dla wlasnej szcz^sliwosci.

A b§dij inni, m^zkoSc milujqcy, ktörym gl^bokie dumanie calej 
nie zapelni duszy i nie rozwieje myäli w blfjkitach. Ci, wyt^zeniem 
gorliwi, umocuiij, w sobie mySl, ze powolaniem Ludzkosci z wlasnej 
zyc ducha zdobyczy, i ze nie ma wiary ponad w i a r  § w s i e b i e ,  
ktöra stwarzala bohateröw. Wiartj t§ pojm<}, jako sluzbie Ludzkosci 
oddam}, budowaniu dziejöw pi<jkna, dziejöw wiedzy, sztuki i mocy ca
lej czlowieka. I  glosid b<jd$ wielki KoSciöl cywilizacyi, w ktörym nie 
b§dzie na oltarzu Boga, jeno LudzkoSc tryumfalna.

A pragtiijcy i w^tpi^cy zarazem nazwsj woli swojej i mysli skie- 
rowanie pessymizmem, ktöry n i e  p o w i n i e n  ujmowad milosci 
ku czynom i nazwij, je pessymizmem bohaterskim.

Lezy przedemnjj, na stole ksiqzka. Tytul jej: „Chwala nicoSci“— 
„La yloire du Neant\  Autor — Jean  Lahor. Na pierwszej stronicy te 
slowa dedykacyi: „« M . Krasinski ce livre de pessimismi lieroique — 
Jean Lahor*.

* *

Smuci si<j LudzkoSc dobrej spragniona nowiny.....
Czlowiek bolesnym wzrokiem patrzy, wazy na dloni czaszk§, 

podang, przez grabarza: byc, albo nie byd....
Ufac sobie i zyciu — w i e r z y 6, czy z niewiarq i usmiechem 

bolesnym miec jeno litoSd dla zycia i w rozgwarze dni wr tlumnem wi- 
dowisku rzeczy mied w sercu smutköw pustynie. Jak§z Nowin§ glo- 
sz$ nam wrözbici i nauczyciele mySli, ktörzy poczynaj^ Ewangeli§ 
swiata od slöw: n a  p o c z i} t k u b y l a  z q d z a  — lub: n a  p o - 
c z g t - k n  b y l a  u i e S w i a d o m o ä d . . .

Jedna z nich wiedzie rodowöd od glodu oblyszczijcych zrenicach, 
dru<ra od slepego dziecinstwa — jedna i druga bylyby straszliwemi 
ksi<jgami, jedna i druga möwilyby, zeSmy jak  porzucone szczenigta 
i ze wszelkie dziS i wszelkie ju tro  dane nam tylko o tyle, ilesmy mo- 
cui w sobie a uieublagani.



Prawem swiata bylaby Koniecznosd, ktöra drög swoich nie zna.
\V czasach nam blizkich, pokrevvnych jeszcze, zastanowita si§ 

dlugo filozoficzna troska nad zaleznosciami mysli i czynu i wy- 
wiodla to prawo koniecznoSci, p r a w o  d e t e r  m i n i z m u tak  
w Swiecie zjawisk, jak  i w moralnej dziedzinie, prawo twarde, nie- 
zlomne, fatalne, prawo od Bogöw silniejsze.

A pozijdliwa ch§c. ktöra jes t  miloScig wlasng, wywiodla konie- 
cznoSc t§ nie rozumowaniem. ale pragnieniem ku zadosyc uczynieniu 
sobie, przez wlasng przyrodzong bezwzgl^dnosc. Tak zgola röznymi 
szlaki, odwicczng drogg zgdzy i nowymi kierunkami mySli Spieszyli 
ludzie, by uprawnic owg Moc, w imitj ktörej wolno im walkii wysilku 
przeciw ztemu poniechad, owszem, zlo samo zamienic na wartosd nie- 
okreSlong, a wartoscig naj wyzszg uczynic to, co korzyScig najblizsze— 
p r a w e m  dla siebie, dla blizniego m u s e m .

Na naj bardziej dr^czgce pytanie o szcz§Sciu, dala sobie Ludz- 
koS6 najbardziej bezlitosng odpowiedz przez owg „pych§ nieuwocng, 
k töra pozreö skora wlasnego zycia zasoby“ J).

Swiat zyt przez wieki ziem i dobrem, za gorszym nieraz idgc 
popgdem, ale niöst i chowat w sobie wyzszg prawd§ i zywit promien- 
niejsze nadzieje. VV gt§bi duszy wzdryga si§ przeciw tej Charybdzie 
zycia wszystka serdecznosc, innego zapewnienia pragngca. ßozwöj 
zyciowy, ktöremu dni przeczyc mogg, ale ktöry stwierdzajg wieki, nie 
moze si§ oprzec na p r a w i e  £ 1 e p o t y . Tak wierzy serce i wywo- 
dy mysli zmödz tej wiary nie mogg. Bo wywody mySli sg nikle wobec 
zycia. Ging i marniejg, jak  suche liscie, skoro nowa swita prawda, i sg 
jak  przekwitly kwiat i jak  spadajgce gwiazdy. Dlatego ksigg uczo- 
nych krötkie sg zywoty. Ale uie zagingc pragnieniu i wytyzeniu ku 
prawdzie poröwnie giugcym teoryom i systematom. To ukochanie wie- 
dzy, jakie zywim w dgzeniu do prawdy, ta filozofla ma w sobie nie- 
SmiertelnoSc. Dla niej nowe si§ coraz rozwidniajg widnokrygi i ma 
ona ttj pragngcij niepewnosd, i ttj naiwng miloSd a glebokoSc zarazem, 
k töra wynika z niezlomuej wiary w prawdy i w to, z e  o n a  n a s  
w y s  w o b o d z i .  A dziS chwiejg si§ juz rozumowania z przed lat 
uiedawnych i tracg spoistosd, zaczem utracg sil§. Rosngca coraz to 
bardziej znajomoSc przyrodzenia i zyciowego rozwoju potwierdza iu- 
stynktowne poczucie jakiejä woli rozumnej i przenikajgcej, wobec

') Macbeth, II akt, 4 seena.



ktörej umysl nasz jest najwyzszym o b j a w e n i  m y  s l e u i a  w na
turze, ale nie n a j w y z s z a j e j  my s l ; } .

Najnowsze badania dobywajsj. wsz§dzie z chaosu rzeczy, z bez- 
tadu objawöw dijzenie przewodnie. Pierwiast.ki, ktörych uie mozna 
bylo rozlozy6, okazujq tak zbiezne sklonnosci, ze wolno nie wqtpiö
o ich wspölnej, zasadniczej naturze. Na dnie, w gl§bokiej tresci 
wszechrzeczy, widnieje J e d n o ^ c .

A widnieje swiadectwem p r a w a  t a d u  i p r a w a  r o z 
w o j u ,  zarazem swiadectwem rozumnej Ö w i a d o m o S c i .  —  Swiadec- 
ctwem, ze w przyrodzie rzqdzi Moc nie o wygaslych oczach, ale
0 wzroku tak przeiiikliwym i tak ogarniaj^cym, ze mySmy na ni^ sle- 
pi, jak  na promienie subtelne, ktöre przeglqdajq wszelkie cialo. Sle- 
pota, to niewiedza o sobie. My zas möwimy, jak  gdybysmy wiedzieli, 
ze Natura nie wie o sobie, my, ktörzy wszystkiego o Naturze nie 
wiemy, a podziwem zdj§ci, nowe kazde rozpoznanie witamy.

Wielki poeta niemiecki powiada o zyciu, ze:

Wedlug wieczystych,

Spizowych, wielkich,

Kazdemu z nas 

Pisano praw 

Spelnu- zyw'ota... '),

Ale, wierzqc z Goethem, ze prawa te nie przemim}, wierzymy 
zarazem, ze s p i z o w e  i w i e l k i e ,  ale nie ciemue sq. i bezwie- 
dnej nie oddane Woli. JednoSc w przyrodzie, zasada, ze sila i materya 
trwa wieczyscie w ciqgiej przemianie i ruchu, nie uprawniajij, nas do 
twierdzenia w bezwzgltjduej dumie mysli, ze kosmiczny Monizm
1 prawo Substancyi przeczy i rozbija w niwecz wielkie religijne do- 
gmata OsobistoSci Bozej, Niesmiertelnosci duszy i wolnej woli. J a k  
mozna wiar§, nieudowodnionij zjawiskami, k töre mysl zgl§bic i opano- 
wac zdola, ale wyrosiq z tajniköw poczncia, wiar§, ktörej zycie myäli 
i zycie swiata Swiadczq w duchu, ale uie dajjj. matematycznych zape- 
wniei) — w niwecz rozbic teoryq, ktöra nie rozwiqzuje pierwszego, 
najprostszego pytania, czem jest istota materyi? £aden materyalizm 
nie tlömaczy m y S l i  c z l o w i e k a ,  jakzeby mysl Stworzenia wy- 
tlömaczyc potrafil! I  szkofa eata materyalistycznego monizmu nie ma

') Goethe: Gott und Welt.



odpowiedzi na to tak proste, tak zawile pytanie: c z e m u m y £ 1 $- 
c a  m y s l  s l e p e m u  ä w i a t u d a n a . A gdy spy tamy jednego 
z przewodniköw filozofii tej, opanowuj^cej rzesze, tak siebie pevvnej 
1 pogardy pelnej dla „ciemnych wierzen przeszlosci“ —gdy zapytamy 
E r n e s t a  H  a e c k 1 a — wyczytamy u niego te slowa: „Z göry 
zgodziö si§ musimy, zesmy dziS moze röwnie dalecy od rozpoznania 
Wew'ngtrznej istoty Natury, i röwnie pojmowaniem odlegli, jak  Ana- 
ximander i Empedokles przed 2,400 laty, jak  Spinoza i Newton przed 
200 laty, jak  przed stuleoiem K aut i Goethe. I wiejcej — musimy 
przyznad, ze ta istota prawdziwa Substancyi coraz nam dziwuiejszg, 
i bardziej zdaje si§ tajemnicz$, im gl^biej w poznanie Atrybutöw jej, 
Materyi i Energii, wnikamy, im dokladniej ksztalty objawien niezli- 
czone i rozwöj ich badac mozemy. Co, jako „istota w sobie“ (Ding 
an sich), za zjawiskami pozoawalnemi trwa, tego my dziS poröwnie 
nie wiemy“ ').

M$z wiedzy wielkiej a pokoruej wobec prawdy, bylby po tych 
stowach powiedziai, ze nie moze druzgotaö innej wiary, nie majijc 
w swojej spelnego zapewnienia. Ale Haeckel takim duchem nie jest  
i w nizkiej myäli dodaje: „co nas obchodzi ta mistyczua istota rzeczy, 
jezeli nie mamy moznosci, by jjj zbadac, jezeli nawet jasno nie wiemy, 
czy jest, czyli jej niema?“ 2).

Obchodzi tyle, ile uczciwego poganina obeszla wsjtpliwoSc, gdy 
stawil oltarz n i e z n a j o m e m u  B ö s t w u !

Zaleznosci, ktöre nas opanowujg, tak czysto, nie sjj, „wielkiem 
prawem Spizowem“, ale przeszkodami, ktöre nam wlasne zgotowaly 
Winy i ktörych przewalczyd nie chcemy, lub nie potrafimy. Ilez to ich 
Eudzkosc rozpoznala i przezwyci§zyla w swem zyciu. Jezeli je  przy- 
znac za koniecznoSc Slep^, korzy si§ przed niemi wola uieodwazna 
i smutna, jezeli zaprzeszkody—pierö do zmagania si§ nat^za. I  wöwczas 
sil^ i nadziejij wzbiera, a mysli wolajij za Faustern:

Ich tlihle Mut mich in die Welt zu wagen,

Der Erde Weh, der Erde Glück zu tragen...

*) Weltritthsel Sehlussbetrachtung.
*) Tamze.



i wolajg silniej jeszcze z Mickiewiczem i mlodszem uczucieni we- 
zbrane:

Dalej z posad, brylo swiata,

Nowymi Ci§ pchnieray tory!..

Wielka, przepastna krzywda dzieje sig serconi, gdy im odjgto 
wiarg. Ja k  daleko w bieg spraw ludzkicli spojrzec, wszgdzie na- 
migtnosci niweczyly pracg ducha i wznosily smiertelny, trawigcy 
ogien tarn, gdzie nieämiertelne blysngc moglo swiatlo. Migdzy prawdg 
a ulomnoscig czlowieka trw a böj odwieczny dla smutnej slawy 
ludzkiej.

Pustynie legly przed poznawaniem naszem raczej dla milosci 
wlasnej niz dla niewiedzy. A przeciez wierzyc nam trzeba, ze wielka 
nieznajoma strefa ustgpuje zwolna i ze jak  bezmierne na kartach pto- 
lomejskich pustkowia zamienia s i g  1 1 a  lgdy coraz to w y r a z n i e j s z e  

i bardziej rozpoznane. Gdybysmy tg wiargstracili, nie byloby nadziei,
a za iiig nie byloby miloSci dla zycia. Bo tg jest  wiara, ze Prawda
nietylko dawa sig, ale nakazuje poznawac i tem swej nieslepoty do- 
wodzi... Oale filozoficzne dgzenie, to dzieje wyswobadzania sig ducha 
z wigzöw, a jezeli w systematach ludzkiej mysli jest  filozofia obli- 
czem dokladnem wierzen omylnych, w ktörych czgsc jakas prawdy 
zyje, w dziejach swych calych jes t  ona n i e u s t a n n e m  o b j a -  
w i e n i e m i wyrastauiem ku Prawdzie.

I  tu w najglgbszem poczuciu Igczy sig mysl r o z p o z n a w a j g c a  

z myslg pragngcg — i tu jest w i a r a  f i l o z o f i i  i f i l o z o f i a  

wi a r y .
Niemasz poczynania bez wiary. Kazdy czyn uasz, kazde drguie- 

nie mysli z wiary wybiega i wiarg sig dzwiga, a mocgtg, nierozezna- 
11g nieraz, ale wszgdzie dzialajgcg, zdobywamy zycie. Bowiem czemze 
jest wiara? Je s t  to odwaga, z ktörg jakikolwiek czyn podejmowac 
musimy.

„Przejscie z pozgdania ku posiadaniu, popgd ku temu, co ma na- 
stgpic, napigcie woli, przez ktöre moje ja  wystgpuje ze stanu t r w a -  
j g c e j  r z e c z y  w i s t o k i  ku z a m i e r z o n e j  p r z y s z l o -  
s c i ,  oto moment i ruch kazdego zyciowego czynu“ — möwi autor 
„ R e l i g i i  w y s i l k u “ 1). Nie masz czynu,p o c z g t e g o wSwiadomo-

*) Albert Köhler: La religion de l ’effort. Paris, Fischbacher, 1904, str. 
19 i nast^pne.



sei, bez niomeutu wyt§zenia, a ten wysilek, skoro jest formg, konie- 
eziiij, w jakiej objawia si§ zycie w ludzkiej duszy, jes t  zarazem cechij 
osobistosci, cech;} woli i swiadomoSci czlowieka. A gdy spojrzymy 
w siebie i rozwazymy, przyznac nam trzeba, ze rozum zgola nie tlö- 
maczy wysilku. Tlömaczylby, gdybySmy przyszlosc znali, lub przy- 
naj mniej mogli odgadywae jej chwile. „Sila, przewodniczijca illogi- 
gizmom zycia, nie z rozumu si§ rodzi, ale z w iary“. W iara  jes t  tsj, po- 
t§g$ olbrzymiq i nierozumnq, na pozör, ktöra ludzi drogg, ich losöw 
prowadzi. Ona jedynie uswi§ca i mozliwem czyni dzialanie. Czyn 
kazdy przez nig tylko mozliwy. „Wiara z siebie pocz§ta, ktörej ro
zum, najbardziej siebie pewien. nigdy nie mögl dostatecznie wytlö- 
maczyc, ale ktörej potezuego uscisku zadna istota odepchngc nie mo
ze, nie popadajgc w zupelng oezsilnose“. „W kazdym wysilku jes t  
chwila, gdy wiara j e d y n i e  d z w i g a  c a l y  c i § z a r  istoty, 
ktöra dgzy ku zyciu. J e s t  to ten moment, w ktörym, przechodzgc 
z tego, czego juz niema, ku temu, czego niema jeszcze, duch zawisl, 
jak  nad przepasdg. Obraz przejmujgcy tego ostatniego aktu zycia na 
ziemi, ktörym jes t  Ömierc. Gdyz nie masz röznicy istotnej miedzv 
rozp§dem duszy, ktöra, porwana wiarq, co chwila w zyciu tem ku nie- 
znanym wybiega krainom, a tem rozwiniijciem skrzydel, gdy lot po- 
dejmie w ciemnoSci zaswiatöw. Nie mniej ani wi§cej trudng do wy- 
tlömaczenia jest wiara w zycie ziemskie, jak  wiara w zycie wie- 
czne, a obydwa te zagadnieuia jednem sg w tresci, jednq. tajemnieg, 
wiary w zycie“ J).

„ Dlatego, ze ma w sobie wiare, jak drozdze w ciescie, odrywa 
si§ istota od terazniejszoäci, aby si§ rzucic w przyszloSc, o ktörej je- 
duo wie tylko, ze jej nie posiada. Gdyby nie niepowstrzymany pop^d tej 
sily, wysilek i zycie, to powigzanie wysilköw, nie byloby mozliwem. 
Pozostau iona rozumowi jedynie, istota myslgca skazangby byla na 
r o z u m  u j g c q b e z w l a d n o s c ........ “ 2).

I  prawdziwie powiada Köhler, ze nie religijnego nie b§dzie, co 
nie jest  na wysilku opartem, bowiem „wysilek jest w Stworzeniu dla
tego, ze przedewszy3tkiem jest w Bogu. Aby istota stworzoua praco- 
wala, Stwörca w niej pracuje. Otöz jak  rytm wytgzenia, odzywa si$ 
w czynie Boskiej duszy“ 3).

>) Str. 22.
») Str. 25.
s) Str. 31 — 32. W Bogu atoli w y t ^ i e n i e  nie jest t r u d e m .

(Przypisek autora ).



A jakoz jest glebokie to powiedzenie Lessinga: Nie posiadanie 
l ’rawdy, ale d^zenie ku niej zapewnia czloAviekowi ten wzrost sily, 
ktöry Avarunkiem jest  ci^gle wzrastaj^cej doskonaloSci.

Mysl d$zy poza prawo slepej koniecznosci. Im bardziej patrzy-  
my si§ ua rozwöj nauk, im bardziej przvroduicze wskazania poznaje- 
my, tem bardziej tlömaczyc sisj muszij przyrodzone prawa przyczyny.  
Im wi§cej si§ rozwija wiedza, tem Avyrazuiej odtrQca od siebie teo- 
ry§ beznadziejnego Materyalizmu. Uczeni, jak: C l i f f o r d ,  
O s t A v a l d ,  M a c h ,  Avyst§puj<} przecnv mechaniczuej i nieswiado- 
mej celu, a potwornej put§gij, slrpocie zycia, bronia zwyci§sko pojmo- 
wania Sil przyrody, jako euergii, ktöra w najwyzszem Zrödle swem, 
av Bogu, rozwija si§ ku nieskonczouoäci, a we wszystkiem dziala i pra- 
cuje Stworzeniu. Na tej drodze myssli i najnowsze badauia fizyki, sta- 
wiaj^ce przeciw hypotezie eteru i uauce atomistöw hypotez§ jonöw 
i elektronöw, praAvo euergii rozwinifjte i objawione zaröwno av swie- 
tle, jak av cieple, av dzwigku i elektrycznosci. A obok nazwisk: 
I t ö n t g e n a ,  C r o o k e s ’a,  T l i o m p s o n ’a,  B l  o n d l o t ’a 
i B r  a u  n a ,  mozemy z chl ubsj. szczycic si§ imieniem polskiem. 
Pani C u r r i e - S k l o d o w s k a  i jej mq,z, odkrjrciem Radium, 
przyrzucili do skarbu wiedzy noAVij, zdobycz, i zdobycz niemalej wa- 
gi, gdyz daje jeden dowöd Avi§cej i przemawia za uznaniem wszech- 
dzialaj^cej euergii.

A jak  av äAviecie su b stan cy i,  tak  av sw ie c ie  ducha, tak  w S t w o 
rzen iu  calem , czyn  k azdy nawiijzuje si$ do czynu , p ragn ien ie  kazde,  
m y sl kazda do p ragn ien  i do mysUi—je s t  f i l ia c y a  w ys i lk u ,  j e s t  na j is to -  
tu ie jsze  powi$zanie: R e l ig ia  i spöjnia w sze ch zy c ia .  S lep a  kouieczuo£6,  
to s i la  n ieujarzm iona rozpoznaniem  prawa, ktörem u p o d le g la .  J e j  
s l e p o t a ,  n a s z $ j e d y n i e  s l e p o t i } .  A l e  ta jem n ice  s t a j $ s i§  
z czasem  ja w e m , a j e z e l i  nie p rzejrzym y Avszystkiego, p rzejrzym y  
i rozpoznam y w ie le ,  i to w ie le  oprom ieui nam zyc ie .

My, sieAYcy, ziarno rzucam y, tiasze pragn ien ia ,  naszfj a v o 1§ po-  
sieAvem czynisjc, i m y z i iö a v  w zajem  cz erp iem y  z zasoböw  i zy je m y  
nagrom adzonym  plonem poprzedniköAV.

I  gdyby oracz möwil: nie moja Avina, ani zasluga w tem, com 
zebral, gdyz zboze mialem przysposobione, a posieAV sam mi zeszedl, 
nie bylby w prawdzie. Zboze, ktöre mial, zeszlo takze z posiewu ora- 
cz.y, a on je moze zle przechowal i snieci}} si§ zaszpecilo, a moze rzu- 
cil, nie liczsjc miary, a moze posk^pil. Nieröwnie przecie wi§cej, niz 
ziarno oracza, naszemi zdobyte w ciqgu Avieköw pragnienia. Wy- 
szly od nas, Avracai^ do nas, mtjzniej)} pracsj, pokolen, slabn^ ich



nikc/.emnoscig, przeklinajg i zlorzeczg sercu niepomnemu, a za do- 
cho\vaiiij, mitos6 odplacajg wiernoscia, jezeli nie ncjblizszym dniom 
1 godziuom, to przeciez zyciu, z nich wyrosiemu.

Z woli naszej porodzily sie, rosng wolg i wolg si§ krzewig. 
A woly t§ ksztatcic dano nam zaiste! .lezeli mozemy drzewko, zle 
0 'v<jcujgce, przeszczepic, by plonka rodzila szlachetnie i obficie, jezeli 
zieniiy-matk§ potrafimy uzyznic i pustuszng uczynic uprawie, jezeli 
r äsy zwierzijt ulepszamy i ku wybitnym przymiotom i pi§kuosci ho- 
dnjemy, tak samo i wi§cej mozemy ulepszac siebie, hartowac i ku 
Wyraznym celom prowadzid. Mdte jeno dusze praw swej stabosci 
1 uiedol§stwa bronigce, uniewinniajg si$ tem, ze sg takiemi, a by6 in- 
nemi nie mogg. Niech swiadc.zy przeciw tej zludnej mysli — patrzmy 
"a fizyczny jeno rozwöj zycia — historya Lacedemonu. A tej samej 
prawdzie, co muszkut, wszelka cnota podlegla, i Mocarz Krotonski 
sitg wytrwatoSci ze Swi§tymi Panskimi godzien isc w zawody. I  byl 
d'aen tej samej rozkoszy zwvci^stwa nad sob<}, ktöre jes t  naj wyzszem 
Wzmozeniem sily, dla pracownika swiata Herkulesa, i dla pracowni- 
ka w wiunicy Panskiej, Serafickiego Franciszka. Na tycli dwöch 
krancach — legend^ greckg tu za prawd§ kladziemy — jaka wspölna 
■ jaka wielka rzeczywistosc!

Idea wyt§zenia, idea czynu, jest w rozumieniu chrzescijanskiem 
Bozg ideg: „Bög uasz nie jes t  bezczynnym przepychem, ani leniwym 
Majestatem“ l) A  Chrystus Pan powiedziah O j c i e c  m ö j  p r a -  
c u j e  p ö t y ,  a j a  p r a c u j y  p o r ö w n i e 2).

.lezeli obpjmiemy s/.erokiem spojrzeniem religijne dzieje Ludz
kosci poznawamy w nich dwie wielkie mysli kierownicze, przeciwne 
sobie wzajem, twörcze i zapladniajgce wiary narodöw ku zyciu od- 
Diiennemu, ku wyznawaniu duszg tak inng, tak inaczej wygl^dajgcg 
zbawienia. Od zarania dziejöw dzielg si§ wiary na t § s k n e  z a  
W e z o r a j  m i n i o n e m  i 11a p o z g d l i w e  b u d z g c e g o  s i § 
J u t  r a. Raj utracony i niebo zagaste z jednej, z drugiej strony zdo- 
bywczanadzieja Krölestwa Bozego. B u d d  yz m,  z poj$ciem Nirvany, 
istnienia nierozeznanego, duszy, ktöra w jestestwach zywych cierpi 
az nie powröci do ciszy olbrzymiego Bytu -  i P a r s i z m ,  oczekujg-

') Köhler: Religion de L'Effort, str. 75.
a) Jan, 5, 17.



cy zlotego wieku, nowego, zupelnego, szcz^scia, nie w powrocie kn 
przeszlosci, ale w rozwoju nieustannym, w dziele przyszlosci. Pessy- 
mizm indyjski ma oczy zwröcone w oddal przebytq i przesnionq, reli- 
gia swiatla Zoroastra, wyt§za wzrok ku oddali przedswitöw. Tarn 
uwielbienie spokoju, tu uwielbienie czynu, tarn Byt wieczysty, tu wie- 
czysta przemiana, tarn filozoficzne „ w s z y s t k o  t r w a “ Parmeni- 
desa, tu Heraklitowe „ w s z y s t k o  p 1 y n i e “.

I od Iudöw p rzez Neoplatonizm ku nowszej filozofii p rzechodzi 
wiara w dzielo stworzenia jako Emanacy§ Boz$, dzielo zywotöw wy- 
szlych z JasnoSci a w sobie marniejszych coraz i niklejszych, glin$ 
ziemska oci^zalych i n§dznych martwicq, duclia, jakby wyl§knionycn 
bytem, w ktörym szcz^sciem jedynem pogrzebac to, co majij w sobie 
z ciaia i wyswobodzid si§ z uScisku materyi. W  lancuchu wierzen 
tych jednem z wielkich ogniw ostatnich — mySI Schopenliauera.

Naprzeciw tej wiary oglaszajijcej ocitzalosc Naj wyzszej Mocyr 
b i e r n o s c  B o z q, i pessymistyczne dzieje Swiata, wznosi si§ zy wo- 
tna wola duszy, dla ktörej religiq Rozwöj, a Bogiem — Energia pra- 
cujqca w Swiatach, Sila pierwotna, twörcza od zarania, Prawo we
dlug ktörego dzieje si$ wszystko, Zrödlo zkijd tryska nieustanny 
strumien zywota. Filozofia ewolucyjna i mysl messyanizmu zbiezne 
sq w tem swi§ceniu nadziei, w upragnieniu doskonalosci, ku ktörej 
duch ludzki dqzy szlakami zycia na obraz i podobienstwo Boze czy- 
uisjc i tworzqc podezas swej ziemskiej wtjdröwki. A wöwezas w ta- 
kiem pojmowaniu nadziei i celu istnienia uie slepej sluzy woli i nie 
t§skni za takiem szcz§sciem, ktöreby bylo jedynie „odpoczywaniem 
wiekuistem“ ') i ciszq niebolesnq a bezczynnq.

Nie o spoköj, a o poköj modlic si§ duszy rosnqcej dzinlami pracy 
i wysilku, nie „o t i u m“, ale „p a x “ wielbic, poköj i zgodtj duchowij, 
w ktörej sit} rodzi prawda i mnozq si§ czynj'. Idea post^pu — ewo- 
lucyi zycia, na dzielnoSci ducha wsparta, nawzajem dzielnosc t§ roz- 
budza i krzepi. A filozoficznie poj^la tlömaczy swiat nie jako me- 
chanizm ogromem przerazajijcy a uieswiadomy siebie, lecz jako orga- 
niczny uströj, w ktörym terazuiejszosC wsz§dzie ku rozbudowie przy- 
szlosci sluzy, w ktörym wsz^dzie zalozone i ukryte pierwiastki roz
woju i ksztaltowania si§ nowego a bujuiejszego zycia. A  jezeli w po- 
st§pie tym opör i trud czyha na kazdq prac§ ducha i zmusza do wy- 
t§zenia, to nie ku zniszczeniu, ale ku wzmozeniu sil jest  przeznacze- 
niem. Bowiem kazda energia zqdna oporu, aby sitj tembardziej

') Zamiast „Wieczne odpoczywanio“, godzi sie rodwic- w modlitwie za 
zmarlych: „Poköj wiekuisty“ .



ujawnid, kazde stwierdzenie wyglada zaprzeczenia, kazdy biegun 
Pozytywny, negatywne przyciijga. I  jak  powiada jeden z filozoföw 
feligii wspölczesnych — „przeszkody naleiij. do plana wychowawcze- 
£°, jaki nam zakreslila energia sxviata, czyli Bög“ ')

Zadanie dziejowe idei Messyauizmu w tem, ze rozwija i u trzy 
muje optymistyczn;} energi^ i broni LudzkoS6 przed zaraz$ pessymi- 
stycznej wiary, ze utrzymuje ideal i upasc nie dozwala nadziei. Poj§- 
C1<i Böstwa jako Istoty w blogiem „far niente“ zyjijcej wychowuj^ 
ludzi bez dzielnoSci i bezsilne ludy. Spojrzmy na Indye gdzie milio- 
üy sluchajg, kilkunastu tysi^cy Angliköw. „Biada narodom i biada 
(;zlowiekowi, ktöry niema w ideale swym k o S c i p a c i e r z o w e j  
z y c i a ,  ktöry w zywotnosci swej zlauiau, ktöry kierunek zycia tego
I naströj czerpie nie z ducha, ale z trzewi swoich!“ Nie B y t  jak  
Fichte powiada prawdziwie, wieczystym jest, ale C z v n.

Dlatego ideal zydowski tak pelen moey w sobie i tak przedziw-
II ie utrzymuje przez wieki naröd, ktöry bez idealu tego bylby zagin$l 
w dziejowej otchlani, a oto zyje wci$z rozpierzchly po wszystkich 
szlakach ziemi a tak spoisty w sobie i tak siluy!

A chrzeScijanski, nasz ideal p o j § ty w prawdzie i w duchu —
o ilez wyzszym jeszcze, ilez pelniejszym pi^knosci! W niem jest Ko- 
RiecznoSö nie Slepa ale milosnym wzrokiem obejmuj^ca, KoniecznoSc 
trudu zdobywczego, ktöry daje zbawienie i Zywot wieczny.

Jezeli, uznajgc koniecznoSc t§, wiemy o niej i stosujemy si§ do 
niej w zyciu z tem sterowaniem woli, ktöremu na imi§ cnota, to juz 
koniecznoSc ma nad sobq, prawo i panowanie. A dla woli naszej trze 
ba, aby prawo takie kierowalo zyciem, abysmy wiedzieli, ze jak do- 
borem skladniköw podnosimy zyznoSö gleby, tak samo wysilkiem nie- 
Ustannym i uprawianiem duch uzyzniamy i ku Swiatlu wznosimy 
czynöw naszych dzieje, „polepszamy prawa nasze i powi§kszamy 
granice“ *).

I  nie jest  w okowach niemoznoSci stworzenie wyzszego zycio- 
'vego poziomu z naszej woli, ale wr§cz przeciwnie, w odwagi naszej 
haslach widniec winno w obowi^zköw naszych Swi§ceniu. Jezeli 
Taine’owska teorya srodowiska jest prawdziwq, to nawzajem pra
wda, ze mozna srodowiska tworzyc i niweczy6, ze od zapachu zbrodni 
do cnöt najwyzszych woni, od nikczemnoSci do bohaterstwa przez 
Wszystkie stopnie uczucia da si§ atmosfera moralna nasyca6 i dziel-

*) Dr Ludwik Stein, profesor uniwersytetu w Bernie: „Die energetische 
Messias idee“ . Wyklady.

2) Mickiewiez.

!



nosc przygotowana do czynu, dzielnosö chocby nielicznych, ale od- 
waznych duchem, zdota wplyngc na ksztalt, na rozmiar i na rozp^d 
mysli i uczu6 wielkiej a chwiejnej rzeszy. Jedynie czlowiek wyzszy 
i lepszy moralnie b§dzie zwyciyzal niedaremnie.

Zadanie to ogromne, atrudnione rozstrojem czasöw, p e l n y c h  

sprzecznosci i naigrawania, ale nie utopijne wcale. Zrozumiec je 
i podjgcbylo zawsze udziatem dzielnych iwytrwatych, moci} z w y c i y z a -  

jgcg i bronig tych, ktörzy z natgzeniem woli uderzali na „slepe ko- 
niecznosci“.

I  nie jest, i nie bgdzie w swiecie C h w a l a  N i c o  Se i ,  ale 
jest  na Wysokosciach chwala Panu, a 11a ziemi poköj ludziom dobrej 
woli.

ADAM KRASINSKl.

K 0 N I E C.



SEN AE TRII’LICES.

UWAGI 0  SZTÜCE SYENENSKIEJ I FLORENTYNSKIEJ Z POWODU 

„SIENY“ J. EKSC. KAZIMIERZA CIILJJDOWSKIEGO').

I .

Pisal ongi Zimorowicz o Lwovvie trzech nacyj, o Lwowie po- 
tr<jjnym, o „L e o p o 1 i s t r  i p 1 e x. Pojawilu si§ teraz dzielo o Sye- 
nie potröjnej-, ale nie potröjnej z punktu narodöw lub ras, bo co we- 
Sz*o w sklad i organizm tego ,grodu M aryi“ krwi germanskiej i kul- 
tui'y francuskiej, to wszystko pod sloncem wtoskiem i pod ochronsj, 
'vysokich muröw miejskieh zroslo si§ w jedno wielkie jednolite 
zycie. Dzieio, o ktörem tu chc§ pomöwic i ktöre mi nastr^czylo kil
ka uwag ogölniejszej, ale i zasadniczej natury, traktuje o S y  e n ie  
P o t r ö j n e j ,  bo przedklada nam jako owoce dlugoletniego badania 
öiezwykle bogaty obraz Syeny politycznej, umyslowej i artysty- 
cznej.

Dzieio tego zakresu i kierunku zwröcitoby naszij uwag§ takze 
Jako plöd obcej literatury. Ale d z i e l o  p o 1 s k i e wprost zastana- 
^ia, dziwi prawie. „Jakto? CzySmy si§ w domu juz tak obrobili“, - -  
Pomysli sobie niejeden, „czysmy juz wlasny zagon zupelnie zorali, 
sPra\vili, zasadzili, obsapali, azeby iäc po dalszy dorobek umyslowy 
Ha — niWy obce, poza Alpy i Apeuniny, nad wtosk$ Maremm§? Czyz 

trzeba nam wszystkich naszych sil, i daleko liczniejszych jeszcze) 
1 to sil skierowanych wyl^cznie dla poznania i opracowania naszych 
r zeczy ojczystych?“

[) Siena. Krakow. Ksi^garnia G. Gebethnera i Sp. Druk. Uni w. Jag. 
1904-, 8-o, str. XVI i 528 z ryc.



A tymczasem, lata pracy, przerywanej, co prawda, jak wiemy, 
sprawowauiem wysokich urz§döw i zasluzong dzialalnoscig poli- 
tyczng i administracyjnij, ale pracy pelnej szczerego, gl§bokiego 
zamitowania, wielki naklad sil umyslowycli, badan, poszukiwan, 
podrözy, poSwiycone dla — Syeny. Polowg pracy, cwiercig wie- 
dzy, ösmg czyscig kosztöw, moznaby zinwentaryzowadduzy okrygkon- 
senvatorski Galicyi wschoduiej, wi§kszy piecdziesi§ciokrotnie od ca- 
lego terytoryum Syeny, napisaö history§ sztuki calego wojewödztwa» 
przepelnic czasopisma arclii waluemi zapiskami, wydobyc setk§ 
szczegölöw, wrzekomo „nieslychanie waznych“.

I  to pana Kazimierza Chlydowskiego nie n§ci!o?
W nauce, w zyciu umyslowem natrafiamy, tak samo jak  w zyciu 

uczuciowem, na sprzecznoSc mi§dzv äwiatem zewn§trznym, jego zna- 
cznymi wymogami, jego rozumnymi i zacnymi celauii, ktöre stawia, je
go celowg wolg, ktöra nami chce zawladngc, apo za celowg, mimowolng 
koniecznoScig swiata wewn§trzuego, cichym popydem do wypowiedze- 
nia si§ w wlaSciwej i bliskiej sobie formie, sferze i tresci — pop§dem 
cechujgcym kazd^ wybitng indywidualnosc.

Od lat blisko czterdziestu skierowala si§ nauka nasza bumani- 
styczna intenzywniej i  wylgczniej niz kiedykolwiek przedtem, a moze 
i niz gdziekohviek iudziej, ku rzeczom wlasnym, swojskim. Z z a r l i w o -  

scig pelng zupalu, ale i nieco poSpieszng, cbcgcg nadrobid dawne 
i wielkie zaniedbania, rzucono si§ 'natemata swojskie, w y l g c z n i e s w o j -  

skie w historyi, literaturzeisztuce. Zakres przedmiotöw byl dany, P°" 
niekgd z göry oznaczony, granice jego kryly si§ z granicami naszej 
mowy. Rozwöj naszych studyöw humanistycznych byl ujyty w karby 
stalej konstrukcyi, — a moze i bieg mysli w pewne koryta. UtozonyB' 
zostal plan ogölny, wyznaczono stanowiska, zakreslono pola, odgrani- 
czono sfer§ dzialania. Do danych ram stosowal si§ badacz, tak wy- 
trawny i wybitny, jak i poczgtkujgcy i slabszy.

Niewgtpliwie, sukcesa tej energicznej organizacyi byly niedwU" 
znaczne i niepoSlednie. Ostatnie czterdziestolecie naszego zycia umy' 
slowego i naukowego przekazalo potomnosci niejedn§ Swietng prac§, 
a w niej niejedng nader wybitng indywidualnosö. Ale röwnie nie' 
wgtpliwie okazujg si§ dziS pewne objawy ujemne, brak Swiezego 
powiewu, brak puuktu poröwnawczego, przecenianie a b s o l u t n e . )  

i  wzglydnej wartos'ci i wagi rzeczy wlasnych, gubienie si§ w d r o b i a -  

zgu i drobiazgowej polemice, bojazliwoäd i n i e d o s t a t e c z n o s ' c  konstruk- 
cyi myslowej, przewaga znaczna, przedmiotu badanego nad badajg- 
cym podmiotem, niedocenienie zjawisk absolutnych, moze nawet nie* 
dowierzunie w ich istnienie, a u mlodszych adeptöw zw§zenie widno- 
kr§gu, utrata poczucia wielkich linij rozwojowych i —latwoS6sukcesu-



^  Pfzeciez, by uzyc slöw, ktöremi Wasenberg, biograf i pauegirysta 
^ a d y s l a w a  IV  cliarakteryzuje Jerzego Ossolinskiego, „animus dis- 
cendi avidus“ moze byd röwniez i „Poloniae terminis nescius circum-
scribi“.

•Tednostronny nacyonalizm moze zawieSc do umyslowego pro- 
'Vlllcyoualizmu. Kwestyi jednostronnosci studyöw nad historyi} poli- 
lyczn* dotykam tylko mimochodem, konstatuj§ tylko, nie majqc pra- 
Wa sjjdzid. Ale z cal.} stanowczoscii} smiem twierdzid, ze ogranicza- 

si§ w Aviedzach humanistycznych, w badauiach nad sztuk?}, litera- 
tllri} i umystowosci;} do swiata polskiego, wyrzijdzimy z czasem nie
mals krzywd§ nam samym, mlodym adeptom wiedzy, i nauce naszej. 
Tylko bardzo maty naröd moze sam sobie wystarczyc. Poröwnajmy 
ÜP- tematy rozpraw doktorskich z zakresöw tych na uniwersytetacli 
Zagranicznych a naszych, a ze zdziwieniem spostrzezemy u tamtych 
^naczug, liezby, nieraz nawet przewag§, i to bardzo znacznq, tema- 
t6'v ogölnych, i z ich punktu t. zw. obcych, u nas natomiast w^zly 
'4 ogölnemi wielkiemi zjawiskami zrywajq si§ coraz widoczniej. 
^  Srodkowo-europejskim rozwoju wiedz humanistycznych udzial 
,lasz zaiste nie jest wybitnym i nie odpowiada ani sile umyslowej, 
u,Ji wiedzy rozleglej naszych badaczy. Bylo to bl§dem chcieö ujqc 
1 Produkcy§ duchowi} w karby „pracy o r g a n i c z n e j b y l o  blödem mö 
Wienie o gotowej konstrukeyi i pozowanie na epigonöw, ktörym 
'Vrzekomo dostal si§ w udziale juz tylko los(co prawda niezbyt godny 
Pozazdroszczenia) „znoszenia cegielek“ do obmyslanego przez wiel- 
^ich inicyatoröw gmachu itd. itd.

Zdawaloby si§ prawie, ze nie jest zupelnie zbytecznem przypo- 
’ßniec, iz sam teinat w pracy umyslowej jest  nieraz tylko accidens’em, 
Ze prawdziw!} podstawow<} wartosc wiedzy narodowej stanowi nie 
^ le  i nie zawsze tylko trestf tematu, nie jego wzgl§dna, ale jego 
tazwzgledna waznoSc, a z nia razem dzielnosc, smialosd, bystroSc ba- 
dawezego umyslu, a przedewszystkiem jego myslowa — samoistnoSc.

W  slowach Szyllerowskiego Wallensteina: „N iktna  tym swiecie 
Wysoko tak nie stan^l, Bym obok niego sobq mial pogardzac“ moze 
1 uasza wiedza humanistyczna znalezd dewiz§ i haslo dla obrony swej 
Samoistnosci, wobec zachlannej celowoSci wiedzy historyczno-politycz- 
IleJ, uznajqcej jq, o tyle tylko, albo raczej w niej to tylko, co jes t  wy- 
razem dqzen spolecznych, ogniwem w lahcuchu przyczyn lub skut- 
k^w spoleczuych fermentöw.

Rozumowa celowosc wszelkich dzialan ludzkich nie jest atoli 
bynajmniej nornii}, objawem, regulatywem twörczosci artystycznej 
1 wogöle kazdej twörczosci wolnomyslowej. To swiat jest  odr§bny] 
a Jego swigtosci niech nikt nie miesza z SwieckoSciq swiata zamia-



rovvych lub instynktowycli objawöw woli. Rozumiemy to tak dobrze, 
ze w badauiach historycznych, tj. historyczuo-politycznych, stosunki 
wlasuego kraju lub wlasnej przeszloSci, mogi} byc daleko cz§sciej 
punkten) wyjscia, bezposrednim impulsem lub chocby tylko pobudza- 
j 4 CJJ. analogi^.

Poznanie zas glöwnych ognisk zycia duchowego wymaga opufz- 
czenia rodzimych muröw, wymaga wycieczki fuor civitas, w s e n s i e  

realnym i przenoSnym. My musimy wraz z innymi narodami pöino- 
cy zglosic i udowodnic nasze prawa do sekundogenitury i dlatego mu • 
simy isö po za grauice geograficzne, przez A lpy, musimy przejsö na 
drugi brzeg nietylko Wisty ale i Renu; a  w seusie przenosnym musi- 
my wyjSc takze po za «rranice zwyklego rozumowego p o z n a n i a ,  po za 
technik^ utartej naukowej metod3rcznosci. Konieczinsm tu prawie na 
pierwszem miejscu staje si§ przywolanie zmyslöw do wspöldzialaniai 
ustawiczue kombinowanie Jancuchöw wrazen zmystowych i asocyacyj 
umyslowych czyni te badania przeeiez tak niezwykle r o z k o s z n e n u  

i — nat^zajijcemi. Kto bada sztukt; teil juz stan<}l po cz^sci po za- 
temi granicami, ktöre teraz tak cz§sto zamiast l^czye—raczej dziel^- 
Badania nad sztukfj, opieraj^ sit; na zasadniczo odmiennej konstruk' 
cyi umysiowej, niz badania historyczne.

Rezultaty pracy t. zw. „dobrze zastuzonych pracowniköw na 
niwie.., X -e j“, ludzi, nie obdarzonych siJjj. zmyslöw, darem czvtania 
mowy liuij, barw i tonöw, s$ przeeiez tak czysto niczem innem, j a^ 
smutnem antykwaryuszostwem, napychaniem manekinöw t r o c i n a n u  

przypisköw.
Bardzo bym si§ cieszyl, gdybym tsi§ mylil; bardzo bym si§ cie- 

S/cyl, gdyby te spartanskie przepisy i grauice, stawiane u nas na pol'1 
zawodowego uprawiania nauk humanistycznych, nie pocijjgaly za 
sobi} pr^dzej czy pözniej (a raczej prtjdzej, niz pözniej), zw gzeniagra- 
nic umyslowych, zamarcia poczucia dla wielkich celöw i w y t y c z n y c h  

punktöw. Ale obawy te mam, a one zdwajajq, mojij. radoSc z p o w o d u  

dziela Kazimierza Chlfjdowskiego o Syenie.
Ta arcy-niepozyteczna ksi^zka nie powstala, o ile wiem, celem  

spelnienia jakiejs korzystnej misyi, ani tez nie „odpowiada daw»° 
odezutej potrzebie“. Malo kto o niej wiedzial, lub jej oczekiwal, nie 
byla punktem programu, zawiasem konstrukeyi, „cegielki}" gotowego 
gmacliu. Dzielo staje osobno, a jednak nalezy ono do naszego zycia 
umyslowego, tak, jak  wtoska campanile do wloskiej katedry.

Radbym bardzo, zeby typ takicli wiezyc dzwonnych u nas si<? 
przyj^l. Dzielo to, wyskakuj^ce znacznie poza kresy i ponad- 
miar§ dotychczasowych publikaeyj autora, nie wydaje mi si§ 
nawet wyrazem i potrzeb$ wypowiedzenia ogölnych jego idej, i*e



r aczej dzielem, zrodzonem z czystej i n k l i n a c y i  osobistej, gl§- 
'•ökiej, szczerej, serdecznej, a tak cichej.

Takie zwigzki, takie koincydencye i kongenialnoSci przedmiotu 
1 l'odmiotu, budzg we mnie zawsze jakies niewymownie szczere sym- 
patye, wiar§ w istnienie dalszych ojczjrzu, tajemniczych zwigzköw 
dtichowych, innych jeszcze möw przyrodzouycli.

W  tym lub owym ust§pie, jakby od niechcenia dodanym, w do- 
Pisku, w lotnej nocie, wtrgconej moze w ostatniej chwili, chwytam 
sainego autora ua wyznaniu, na osobistem wspomnieniu, a chod lata 
upiyn§ly moze od tych pierwszych wrazen i choc autor, tak wstrze- 
mi^zliwy w wyznaniach i wynurzeniach, daje siy jakby pötstöwkami 
'aczej i niedopowiedzianemi zdaniami, to jeszcze teraz si§ czuje: 
Jak musiat byc szcze,sliwym, gdy to lub owo dzielo sztuki, ta lub owa 
postad historyczna, ten lub öw duch po raz pierwszy don przemöwity.

Takie to uczucia sg uczuciami e s t e t y c z n e m i  w najskraj- 
niejszem tego slowa znaczeniu, sg wi§c raczej w r a z e n i a m i  
" c z u c i o w e m i ,  pures et simples, nie wchodzgc w oceny ich 
Waloru-, ograniczajgc bowiem poj§cia uczutf estetycznych do wra- 
zen p i e k n a ,  nietylko je zwyzamy, ale i spaczamy. J a k  malym 
1 mdiym, lub niezupelnym, jak  oderwanym bylby ten swiat estety- 
czny, gdyby to poj§cie oznaczalo tylko wrazenia pi§kna, a wi§c wrazenie 
swiadome?! Ilez zboczen w ocenie twörczoSci musiaiaby taka teorya 
zawinid! Co möwi§? Ilez ich ona juz zawinital Czyz nie 
tkwig tak liczne wykolejenia i omdlenia krytyki wtasnie w tym 
z gruntu, z gtybi, z istoty falszywem zapatrywauiu, ze kazda twör- 
czoSc estetyczna „prawdziwa“, ma cel, i to cel „pi§knau, ze ma gonic 
za pi§kno£cig, ze ma hodowad z zarodköw wielkie kultury bakcyla 
Pi^knosci? Taka falszywa estetyka byta i jest ustawicznie i naprze- 
ßiianto skutkiem, to znowu przyczyngfatszywej sztuki. Dla odr§bno£ci 
Wonii smaku lubimy owoce, anie ze wzglgdunaich „zawartosc cukru“.

Gdy staje przed Rembrandtem, przed grozng wiezycg gotyck^, 
ktöra daleko nad bory, lasy szumigce i ptomienie fabryk ustawicznie 
s'vym odmiennym, wielkim glosem wota, gdy, stuchajgc muzyki, opa- 
dajg mi kajdauy poozucia czasowosci i smiertelnosci, czy mam swia- 
üomosc uczucia rzeczy „pigknej“? Pewnie, musi byc na swiecie wiele 
Pszczotkowatychimotyikowatyeh natur, ktöre z kazdego kwiatutylko 
sIodycz wyssad umiejg, skoro tak powszechnie styszy si§ tylko jedno 
sIowo: „pi§kno“, i to w zwigzku z dzietami, ktörym daleko, do pi§k- 
üoSci, a ktöre wydajg mi si§ raczej pot§zne, dziwne, zywiotowo-nie- 
samowite, przerazliwie — wielkie.

Nie w zamiarach, nie w „jasno wytkni§tych celach“ spetnia si$ 
2ßaczna cz§Sd naszego zycia duchowego, ale w przedziwnycli nie-
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äwiadomosciach, pozamyslowych energiach, w wyt§zaniach i eks- 
panzyach, ktörych zdawkowo i codziennie spoleczua bezwartoscio- 
wosc jest röwnie bezsprzeczn.}, jak  ich niezb§duosc dla wyzszych ce- 
löw umyslowych.

W takich chwilach chwytaj;} nas dziela twörcöw, zwaiie 
„pi§kuemi“, a rodzone bez zamiaru, nieraz nawet bez Swiadomosci 
poczucia pi§kna, bo rodzone z koniecznosci, z s a m e j  k o n i e -  
c z n o ä c i ,  wszechmatki naszej. I  chwytajq. one n a s  przedziwnie, 
czutkami, wkradajijcemi sitj do ostatnich konczyn naszych nerwöw, 
do gl§bi trzew. Przywykli rozrözniac i oceuiad wszystko, przykla- 
daj^c kazdy przedmiocik do czarnobiatej calöwki zdawkowej etyki, 
znajdujemy nagle swiat inny wlasny, naturalny, przyrodzony; nie je 
den zarodek mysli lub instykt, z ktörym krylismy si§ przed sob§ sa- 
mymi, widzimy juz przed wiekami wyczutym i przez wieki rozwi- 
ni^tym, nie jedno, co w nas ledwo odczulismy, co uwazaliömy za ulo- 
mnosd, niedostatek, slabostk§, zboczenie prawie, widzimy jako rzecz 
znan$ i uznan^, jako objaw jednostki, lub calego spoleczenstwa, ja- 
wnem, uwiecznionem w dziele pojedynczem i zbiorowem.

S;} karty  w dziejach ludzkoäci (niekoniecznie w tych, dzis za 
naj wazniejsze uznanych), gdzie widzimy siebie dawno juz przezj" 
tych, przebytych. A do kart  tych wracamy z wenerecyjj, milosci;], 
czeiij, groz<} nawet, jak  gdybys'my obcowali ze zmarlymi rodzicami 

przodkami. Je s t  kongeuialnosd blizka i l^cznosc mi§dzy nami a rze- 
czami, uwazanemi za „odlegle“, lub „obce“, przezyte, niedaj^ce si§ 
unormowat map% i Chronologie Natury  o wlasnych, pi^knych zaso- 
bach uie tij, miarjj, patrzij, i czujij., obca mowa i obcy kraj staj^ si§ dla 
nich tylko odmian^, staj^, si§ wi^ksz^, szerszg rodzimoscig,: Z takiego 
uczucia blizkosci, kongenialnoäci, rodzimosci duchowej, powstala 
„Siena“. Ta jes t  najpigkniejsza strona tego dziela: ona tez czyni mi 
juz dzielo to tak sympatycznem i tak interesuj§cem.

Musial miec autor chwile wielkiego szcz§3cia, gdy poznawal po
woli sztuki, a przez nisj, umyslowoSc, a dalej i polityczno-socyaln^ 
fizyognomi§ Syeny, gdy — a nie bylo to dziS — zacz^la w nim kiel- 
kowad, zapuszczac korzenie, nabierad wyraznych konturöw i odreb- 
nych ksztaltöw mySI takiego dziela, ktöre z pozorami i tytulem mono- 
grafii jes t  wlasciwie polyhistory^.

Oiijsrn^sie tarn smugi wszystkich prawie zuanych, chodnienazwa- 
nych, jasnych celöw i nieäwiadomych instynktöw, czujemy w tem dzie
le puls wszystkich fal, bij^cych z Poludnia az pod Alpy i na odwröt, 
a dzielo to jes t  przekrojem poprzecznym, rzuconym przez te pnjdy 
i fale na röwnolezniku Syeny.



Bzecz jasna: nie kazda fala w tym punkcie wlasnie najsilniej 
wezbrala i nie najchyzej biezy. Ale kazdy wie, ze Syena jes t  jednij, 
z najwazniejszycli cz§Sci dyademu Italii, na ktöry si§ zlozyly: zloto 
tyary, klejnoty korony rzymskiego cesarstwa, kamien m^droäci i ta- 
Jizmany sztuki. Wi^cej, niz to wszystko! Syena ma swöj odrgbny typ 
psychiczny, sw)} wlasng, mowe duchow§. Przyszla estetyka poröw- 
nawczo-iudukcyjna powinnaby zawierac osobny, i to pokazny roz- 
dzial, poswi§cony odrebnemu typowi psychologii twörczej, ktöry na- 
zwalbym typem syenenskim.

Z dziel blizkicli i dalekich, z dawnych kwartöw i foliantöw 
archiwöw wloskich, jak  i z najnowszych publikaeyj, gioänych nieraz 
bardziej z powodu zalet ilustracyj niz tekstu, z galeryj, branych 
szturmem par les tro tteurs  du globe, jak  i z zakrystyjek najodleglej- 
szycli zak^tköw drogiej mu ziemi syenenskiej, z literatury  koscielnej 
i swieckiej, z poezyi i prozy, a nie najmniei z wtasnego doswiadcze
nia i dojrzalego pogl^du na gre swiata tego—zebral autor w dlugole- 
tuiej pracy materyai do tego dziela. Wszystko, co w niem znajduje- 
my, pi-zeszio kilkakrotnie przez r§k§, oko, mysl autora.

Dalsz$ wybitnq, zaletfj tego dziela jes t  jego pitjkna bezpreten- 
syonalnosd, pochodzijca z gi^bokiej czci dla wielkoSci i wagi tematu, 
röwnie daleka od narzucania wlasuego zdania, jak  i na odwrot, od 
nieznoSnej, a u nas nierzadkiej, mizdrz^cej si§ skromnisiowatosci.

Dum$ i pokor$ autora jest  wielkosd i slawa Syeny, ktör§, on, je .  
deu z najwierniejszych wielbicieli, jakimi ona kiedykolwiek szczycic 
si§ mogla, w dziele tem, z takim sumptem i smakiem wydanem, teraz 
glosic zamierza.

U pisarza tak wytrawnego, u umyslu tak dojrzalego i powazne- 
go, obie te zaleiy rozumiejq, si£ wlasciwie same przez si<j.

Boj§ s:§ prawie, zeby si§ autor na mnie nie obruszyl, ze je oso- 
bno i z naciskiem podnosz«*.

Czvni§ to tylko, bo — „exetnpla traliunt“ — dla przykladu.
Ale dodam zaraz drugi cytat lacihski: „Prima caritas ab egou. 

Musz§ wyznac, ze nie mam prawa o kazdym z punktöw, dotkni§tych 
przez autora, wypowiedziec mego zdania, lub myck zyezeri. Badbym 
bardzo, przeciwnie, zeby badacze specyalni ruchöw politycznych i so- 
cyaluo-umyslowych wydali o tem dziele powazniejszy swöj sijd facho- 
wy. Jezeli si§ atoli bardzo nie myl§, chodzilo autorowi w tych ust§- 
pach (str. 1—125) glöwnie ostworzenie tla kulturalnego, socyalnego 
i towarzyskiego. Przedstawienie rzeczy jest tutaj doskonale, czuc tu ta j1 
w kazdej linii pewnego kierownika, Swiadomego celu, znajijcego 
kazdy kamyk i most^k po drodze. Czytelnik oddaje mu si§ z zupeln$ 
wiartj i ufnosciij, chociaz w pierwszej chwili mniej przygotowany po-



drözuy zadziwi siy moze, ze go dzielo to wiedzie najpierw przed mury 
Pizy i Lukki, zamiast wprost przed Porta  Pispina.

Rzeczywiäcie, trudno o bardziej zaufanego i doswiadczonego 
Cicerona, tak po krgtych, ustawicznie krzyzujgcych si§ drogacb 
i Sciezkach, pelnych przepas'ci i zasadzek, ktöremi wije si§ Srednio- 
wloskie zycie polityczne X I  — X IV  w., jak  i po racowej linii, po 
ktörej wyobrazenia o kobiecie, dzwigajgc si§ z typego zadowolenia 
zyciowych potrzeb, wznoszg si$ drogg idealizmu wydelikaconej zmy- 
slowosci ku wyzyuom pojfjcia „della donna angelicata“.

Ust§py te nalezg do najbarwniej pisanych, najenergiczDiej za- 
kreSlonych, najorygiualniej poj^tycb.

Jestem pelen szczerego uznania i podziwu dla pewnosci i ener- 
gii ryki, ktöra t§ lini§ nakreslila. Bylbym si§ powstrzymal od tego 
sgdu, tak  szczerego zresztg, jako s§dzia na tym punkcie zbyt niekom- 
peteutny, gdyby mi go fachowi znawcy w zupelnosci nie byli po- 
twierdzili.

II .

Röwnie kr§pujgcem byloby ustanawiac normy i regulaminy dla 
toku i sposobu przedstawienia materyi naukowej, jak  nieslusznem 
jest wytyczenie jej kierunköw i granic. Grupy typöw wyrabiajg si§ 
zreszta same przez si§. Bardzo zajmujgcem jest zastanawiac. si§ nad 
stylem powaznych dziel naukowych, i dorozumievvac si§ po sposobie 
przedstawienia rzeczy, pierwotniejszej wzglydnie zasadniczo podsta- 
wnej ich formy. Nieraz, zdaje mi si§, mozna nietylko dosluchad si§ 
intonacyi i formy ustnego przedstawienia rzeczy, ale nawbt domysleö 
si§, do jakiego kola autor mySIg, czy tez mowg si§ zwracal. Sg 
röwnie dobrze ksigzki möwione, jak mowy papierowego stylu.

Przedstawienie rzeczy przez p. Kazimierza Chl§dowskiego robi 
mi wrazenie opowiadania w malem kole dobranych umyslöw, gdzie 
z göry autor liczy na pewne predyspozycye, gdzie wolno mu dac si§ 
•/. pewng wlasng odr§bnoScig, bez koniecznoSci natycbmiastowego dlu- 
giego ekskursu i przypisku: tu przerwie dla poszukania w bibliotece 
za cytatem, tu znowu zrobi pauz§ dla wydobycia fotografii, lub wla- 
suej notatki. Zaj§ty dluzszy czas z dlugiemi i przykremi, uiestety, 
przerwami, lekturg tego pociggajgcego dziela, przenosilem si§ zawsze 
myslg do domu autora, do malego kölka, zdolnego i ch§tnego, by



Wejs6 vv szczegöly i odcienia wlaSciwosci osobistych opowiadaj^cego, 
by cieszyc si§ jego zartobliwemi notatkami, zaciekawic si§ jego py- 
tajnikami, Sledzic jego w<}tpliwosci. Zalowalem tylko, jezeli niektöre 
fazy, wazne ogölnie i specyalnie dla dziela tego, autor zbyt szybko 
przebiega — mam tu na mysli Niccola Pisana — ale röwnie chetnie 
stucham, gdy w jednej z nast§pnych swych causeries siennoises nawra- 
ca do faz poprzednich. Tak np. nawraca autor z wyzyn XTII wieku, 
w ktörym krystalizacya typu wloskiego juz si§ byla dokonala, gdzie 
ten konieczny rozdzial na dzialaczy i mySlicieli, na wyznawcöw 
dell’amore profano i dell’amore sacrojuz si§ byl zaznaczyl i objawil 
w zyciu i sztuce— do tego osobliwego dokumentu m a s o w e g o  i n - 
d y w i d u a l i z m  u', jak im jest katedrapizanskaz polowy X I  w., z calij 
swq, nieSwiadomosciij, drzerni^cych przeciwienstw, ze sw§, niedecyzyfj 
nii^dzy stylem pionowym apoziomym,z masij pierwiastköw niedoczutych, 
zpot^gij zywiolöw röznorodnych, a niedociijgnionych. Pokazawszy nam 
zywioly juz rozdzielone i w Manie juz wyzszego i doskonalszego sto- 
pnia rozwoju, kaze nam autor wracac do chwili, kiedy jeszcze l$d od 
morza, dzien od uocy nie byly stylistyczuie rozdzielone i kiedy Archi
tek t  tworzyl wielkie rzeczy, ale tworzyt je jeszcze w rajskiej nie- 
swiadomoSci röznic swiata nowozytnego a starozytnego. I tu nie 
wiem, czy siuchaczy swych nie trzyma za dlugo. Poduosz§ to dla te 
go tylko, ze zostalo mu tak malo czasu dla kwestyi, poniekqd zasadni- 
czej, dla kwestyi pochodzenia Mikolaja z Pizy. ßozziewane nudy 
chwytajij. mnie regularnie, gdy przerzucam pierwsze kartki tak zwa- 
nych sumiennych monografij z kwestyami subtelnemi dnia i godziny 
urodzenia „bohatera“ i jego metryk$. Tu sprawa stoi atoli inaczej 
Zrödlo Swiatla, bij^cego od przedziwnej postaci Niccola Pisana na 
•sztuk§ az do jej wyzyn, jest nietylko wielkiem, ale i tajemniczem. 
M etryka Niccola Pisana bylaby jednq. z wazniejszych kart  cywiliza- 
cyi swiata. Czy to swiatlo tym razem wyjatkowo nie przyszlo z P o -  
1 u dn  i a ,  zamiast „ex Oriente“? Baron Rumohr oglosil w swych mo- 
numentalnych „Italienische Forschungen“ z. r. 1827 dokument, z k tö
rego — dla mnie przynajmniej — pochodzenie Niccola z dalekiego 
Poludnia, z Apulii, wynika niezbicie. Grodzili w ten dokument s trze l
cy nielada, i to strzalami, maczauemi nietylko w oleju mijdrosci, ale 
i w truciznie z.azdroäci prowincyonalnej-, toskanczyk nie chce sobie 
dac odebrac jednej z najwi^kszych chwal przez „taki}“ Apuli§, ktöra, 
twierdz?} to Wlosi, wielkiej sztuki zawsze tylko malp^, byla i papu- 
gi}, przez taki} Apulig, fruges co n sumer e na tarn, stworzonjjdo spozywania 
owocöw, ktöre zrodzily dzielniejsze Wlochy srodkoweipölnocne. Ten 
dokument jest  niewygodny, krzyzuje plany i porzi}dek oficyalnej hi- 
storyi, ta Apulia, jako ojczyzna Niccola, jes t  un trouble-p la isir  przy-



jtjtegoproo-ranm artystycznego. Statyst.ycznie biorgc, liczgc glosy, lub 
tez je wazgc, stronnictwa si§ röwnowazg. Wyznawcom apulskiego po- 
chodzt:nia Niceola, jak  Crovve i Cavalcaselle, Herman Grimm, Frey, 
Lübke, Springer, Venturi, przyszedt w poinoc niedawno bardzo dziel- 
ny Francuz, Berteaux, z szeregiem nader powaznych argumentöw 
stylistycznych, znanych mi z obszernej recenzyi, a zaczerpnietych 
z analogiipomiydzy oboma kazalnicami, pizanskgi syenenskgaszczegö- 
lami kastelu del Monte, siedziby Federiga II, i licznych innych po- 
ludniowo-wloskich motywöw. Przylgczam si§ do tego szeregu, przy
lgczam si<j z przekonania i dorzucam argument nast§pujgcy: obie ka- 
zaluice robiij mi zawsze wrazenie biulöw fantastycznych i egzoty- 
cznych. SzeScio-, wzgl§dnie oSmioboczne ich zalozenie, sprzeciwia si§ 
ich tradycyi poprzedniej, a po cz^Sci i nast§pnej. Poczgwszy od 
„pulpiti“ w Barga, Groppoli, Volterra i czasowo najblizszego (z 1260) 
w San Bartolommeo w Pistoi, az do slawnyck obu ambon Donatella 
we fiorenckim Sao Lorezizo, wsz§dzie mamy prostokgt wydluzony, 
lub bardziej zblizony do kwadratu-, smukle, wolue podpory boczne> 
w polgczeuiu ze slupem Srodkowym obu kazalnic Pisaua,nadajgim pe- 
wien charakter sztuki, czysto igrajgcej, irracyonaluej, a biorgc na 
uwagg te lekkie, w konicz ornamentowane luki, bylbym prawie sklou- 
nym dodac: sztuki wschoduio-maurytanskiej, o typie i zakroju, jak  je 
widzimy w licznych „chiostrach“ (kruzgankach) poludniowycli 
AV loch, specyalnie Sycylii. W zwigzku ze slawnym kruzgankiem 
w Monreale, znanym nam z niesmiertelnego wst§pu do „Trzech mysli 
Ligyzy“, lub z owg katedrg, w ktörej Don Cezar z Schillerowskiej 
„Oblubieuicy messenskiej“ Beatrycz§ ujrzat po raz pierwszy przy 
pogrzebie ksigcia-ojca, „wie eiues Engels Lichterscheinung“, kazal- 
nice te bardziej bylyby w zgodzie stylowej i formaluej, niz w kate- 
drze pizanskiej lub syenehskiej. Sgdz§ wi<jc, ze ten C h a r a k t e r  da si§ wy- 
tlömaczyc ty lko apulskiem pochodzeniemNiccola i jego opatrzeniem si§ 
ze sztukij, wr«jcz przeciwug racyonalnie monumentalnym podstawom 
romanizmu i „kosmatöw“, jak  tez i konstruktywno-celowym dijzno- 
sciom gotyku, o ile ten w dzielach wloskich, powstajijcj'ch rniydzy 
1260 a 1270 r. wogöle möglby juz wchodzic w powazniejszg rachuby.

Tej prözni o bogato ornamentowanych ramach w dolnej cz^Sci, 
podpierajgcej obie kazalnice, musial mistrz przeciwstawid energiczny 
kontrast w rzezbionym fryzie. Koniecznoäcig tego kontrastu tluma- 
cz§ tez sobie, to przeladowanie plaszczyzu pla$korzezbionych, dla 
ktörego zresztg znalazl juz mistrz estetyczue usprawiedliwienie w sar- 
kofagach rzymskich. Nie mo£§ si§ tez u Niccola dopatrzec rozwoju 
we wskazanym przez autora kieruuku. Wobec faktu, ze w kazalnicy 
syenehskiej, dziele 60-letniego juz artysty, widzimy jeszcze te plyty



przepelnione figurami, to uiewiem, czy möwiö mozna o rozwoju Nicco- 
jako o stalej ewolucyi w kierunku wi^kszej swobody i prostoty, 

a to tem mniej, ze jedyne dzielo, na ktörem kieruuek taki wykazaöby 
®ozna, „eysterna“ w Perugii, 11a ktörej widzimy juz, jak slusznie 
zauwaza (str. 151) autor, „rzucane z wielkg, prostoty i artyzmem“ 
najez§i3ciej P° dwie postaci — jest  raczej dzielem firmy tylko oj- 
c&, ale dluta syna.

Röwniez smialbym bipotetycznie przynajmniej podnie^d, ze sto- 
sunek rzezby Sw. Marcina w Lucce do rzezb Niccola moze byc pomy- 
slanym i odwrotnie, a mianowicie wolno si§ zastanowic nad tem, czy 
typ swietego nie bylby juz moze raczej wplywem klasycznej dzia- 
Jn,lno^ci apulskiego mistrza.

Nader trafnie charakteryzuje i motywuje autor odmiennq, indy- 
^vidualnosd syna wielkiego mistrza, impetyka Jana. Ale dlatego tez 
nie mogQ dopatrzed si§ w nim wplywu malarstwa syenenskiego (str 
' r>5), nawet w tych ograniczonych rozmiarach, o jakich wogöle moze 
byd mowa wobec artysty rozwijaj^cego si§ glöwnie w ostatniej divier- 
ci trzyuastego wieku, artysty  starszego nawet od Dnccia o jakie lat 
conajmuiej pi§c, od Simona o lat trzydziesSci i kilka, od szwagra te- 
goz Lippa, jak i od starszego z braci Lorenzetti o lat trzydziesci 
oknjglo. Zostaje wi§c Gwido — i z pewnem ust^pstwem Duccio. 
Gdzie nid? Czego mögl si§ nauczyd Giovanni Pisano, öw silny, tia- 
mi§tny, pot§zny, bezwzgl§dny dramatyk od wyznawcöw spokoju, po- 
wagi, gl^bokiego powabu i wszystkich czaröw liryzmu? Giovanni 
widzi juz sztuk§ poniekijd jako objaw wolnoSci, niezaleznosci, on da- 
je siebie bez zastrzezen z bl§dami, z ulomnosciij, ale i z calg pot§g§ 
swej woli, tamci zas nigdy nie trac§ poczucia widza, publicznosci, 
niasy, prawie stanu. W dzielach Gwidona i Duccia jest juz ta dostoj- 
üosc, ktöra pözniej przerodzi si§ w wytwornoSd, w czulsj dystynkcyg, 
W senzytywng. delikatnogc.

III.

Cytuje autor na str. 6 trafne okreslenie—piöra jednegozhistory- 
köw wloskich—stosunku Syeny do Floreucyi. „Walczyli Syeuthczy- 
cy i Florentyjczycy ze sobij, cisj-gle intrygami, represaliami, mieczem 
i wlöczniij, obelgi} l sarkazmem, prozij i wierszem, n^kali si<j w no- 
Welach, legendach i poezyi“.



Dzis je s z c z e — jak  duchy polegtyck bohateröw z bitew JiuÄ- 
skich, w oblokach — walcz^ one ze sobij w historyi sztuki, w dzie- 
dzinie sporöw estetycznych.

Autor staje po stronie Syeny, stavvia szereg argumentöw dla 
wykazania wyzszosci t e j  sztuki syenenskiej nad florentyiiski} 
w XH I-tyni, jak  i poniek^d przy koncu X V  w. Stanowisko to 
autora, czyni dzielo jego podwöjnie zajmuj^cem. Dad analiz§ lub 
parafraz§ jego dziela, z ktörego tyle skorzystalem, nie moze byc mo- 
im zamiarem. Spröbuj§ natomiast czy ta wazna, plynna kwestya z« 
swym eksplozywnym charakterem nie daje si$ z pola osobistych upo- 
doban i sklonnosci przesunijd i wyniesc na wyzyny kwestyi z a s a d n i -  

czych, czy nie da si§ z niej w ykrztsac  piervviastek ogölny i czy *e 
dwie sztuki nie przedstawiajq, sig nam j a k  d w a — nie p r z e c i w n e ,  

aie odmienne — s w i a t  y.
Pewnie w tym tak s/.czerym hymnie pochwalnym na czeSd Sye

ny jest fakt, ze Florencya zamöwiia w r. 1285 u Duccia, a rtysty  sye- 
nenskiego dla kosciola S-ta Maria Novella wiekszy obraz, niewijtpli- 
wie akordem nie lada. Zamöwiia — wtrsjca j). Thode — nie znaczy 
jeszcze, ze i dostala. Pewnie, ale brak dalsz.ych zapisköw, n i e z b f j d -  

nych prawie, gdyby byly spory, nieslownoSd, koniecznosc zwröcenia 
si§ do iunego malarza itd. — wskazuje na gladkie rozwiklaiiie 
sprawy.

Obfitosd argumentöw zmobilizowanych przez p. prof. Thodego
— Sij. strzelcy celni i drugorz^dni z pospolitego ruszenia — sklonila 
mnie, by raz jeszcze si^gu^c do wiernej fotografii i mniej wiernej pa- 
mi§ci, boc kwestya czy Madonua Rucellai w S. Maria Novella w Flo- 
rencyi wykazuje rzeczywiscie tyle analogii z „Maestä“ Duccia w Sye- 
nie, zebyimy j^ koniecznie za dzielo, tego wiasnie Syenenczyka 
uznac musieli — jest  przeciez wagi pierwszorz^dnej. Dokumenta — 
ogloszone teraz przez Ilichtera — za tem przemawiajij. Ale dokumen
ta nie stauowi$ nigdy wähl tak zwartego, zeby oryginat nie 
mögt jakijs lukij si§ wymkn^c. Dokumenta — to instrumenty opty- 
czne pomocnicze, rurki do skoncentrowania wzroku, lub w gorszym 
razie okulary dla jego wzmocnienia. Dokumentem pierwszym i po- 
niek^d jedynym, jest i pozostanie zawsze — samo dzielo sztuki. Mö- 
wilo si§ to juz tak cz§sto — zyczydby wi§c juz tylko naiezalo, zeby 
w t o  r a z  s t a n o w c z o  u w i e r z o u o .  Badacz sztuki powinien 
cwiczye bardziej oko niz pami§d, wzbogacac znajomosd pomniköw r a 
czej, niz wiedzy ksi^zkowg. Historycy sztuki powinni patronem swoim 
obwolad — apostola Tomasza.

Przyznaj§ si§: gdyby materyal poröwnawczy w tym przypadku 
ograniczal si§ jedynie do tych dwöch Madon, niewiem czybym, mimo



SEN AU TIIII'LICES,

Üczne analogie, mögt si$ przekonac o tozsamosci icli autora, niewiem 
mianowicie, czybym raczej razem z prof. Thodem w wi§kszej energii, 
'v bardziej podkre^lonej i silniej gestykulowanej ruchliwosci obrazu 
florentyüskiego nie widziat waznych momentöw negatywnych. Dzis 
jeszcze nie mog§ sobie uieröwnoäci osi oczu Madonny, zwlaszcza 
w stosunku do pochylenia glowy na flörentynskim obrazie, wytlöma- 
czyc inaczej, jak mlodzienczym wiekiem artysty, a ze Duccio w ro
ku 128”) byl bardzo mlodym, wynika dla mnie z licznych motywöw, 
poc!iodz$cych wprost od (iuidona, (tak np. wolne, rozszczepione pal
te, tron Madonny widziany z lewego boku it.d.). O autorstwie Duccia 
przekonalo mnie atoli poröwnanie obrazu florentynskiego nietyle 
z jego Madonny syenensk^ sam;j, ile raczej z innemi tablicami sla- 
Wnej „ankony“, wielkiego jego dziela obrazowego ongi w katedrze 
Syenenskiej, a dzis w tamtejszej Opera del Duomo, jak  i z jego 
Zwiastowaniem berlinskiem. W tym cudnym obrazie np. identyczinj 
jes t  forma skrzydla aniola, identycznym przedewszystkim uklad zwia- 
stujijcej prawicy z prawicij. dzieciijtka: tu i tarn zamyka si§ palec 
czWarty i piijty, a wyci^ga si§ znacz$co wskazujijcy i Predni. Naj- 
bardziej charakterystycznym i dla mego oka stanowczo rozstrzyga- 
j;j,cym spraw§, jest  sposöb siedzenia: aniola na kraw§dzi grobowca 
Chrystusowego, (na obrazie z trzema Maryami u grobu na ankonie 
Syenenskiej), a dzieci^tka Jezus na lonie matki (ua obrazie floren- 
tynskim): kolana szeroko rozwarte, prawa noga zwisaj^ca, lewa sil- 
nie, jakby kurczowo przyciijgnieta i ku cialu zwröcona. To sjj, rysy 
typowe, Scisle osobiste, utrwalone formy, jako wynik skrajnie osobi- 
stej obserwacyi i osobistego odczuwania form.

Zatrzymalem si§ tu troch§ dluzej: alez bo waga kwestyi autor- 
stwa Madonny llucellai w S. Maria Novella, jest kwestya podstawo- 
wjj malarstwa wloskiego X I I I  w. Wiadomo, ze jedynem dzielem 
udokumenfowanem Cimabuego jest kwaäno-slodka postac Ja n a  Chrzci- 
ciela w pölkopule chöru katedry pizanskiej, ale wiadomo, röwniez, ze 
oczy bystrych i sprawnych badaczy, przedewszystkiem Thodego, do- 
patrujij si§ tozsamosci form, mi§dzy tjjz postaci^ a Madonny Rucellai, 
i ze t§ ostatnifj. bior$ za punkt wyjäcia do zgrupowania znacznego 
lahcucha dziel (sceny z zywota Maryi w görnym a Madonna otoczona 
czterema aniolami w dolnym kosciele Sw. Francis/.ka w Assyzu, '62 
obrazöw ze starego i nowego testamentu, tamzejjako glöwuego „oe?<we“ 
Cimabuego. Skoro wylijczymy ogniwo srodkowe i oddamy je mlodzien- 
zcym latom syenenskiego mistrza, cala budowa zapadniesi§izostauiemy 
znowu z mozaikij, pizanskij, i z echem slawnego wieszcza Danta, mö- 
wnjcym nam tuä po r. 1300 o wielkiej slawie Cimabuego, ale o wi§- 
kszej jeszcze Giotta, zaciemniajijcej tamtij. Siödme wydanie Cicero-



na Burckhardta z r. 1898, idgc za Thodem, daje jeszcze obraz tak ob- 
szeruej dzialalnoSci Cimabuego. Z obawg prawie pytamy si§ czy nam 
w ösmym nie zostanie jedynie czerwona kreska jako znak, ze tu 
lezy pochowany — Pseudo-Cimabue.

Albo kto wie? Upör jes t  chorobi} zawodowg niektörych histo- 
ryköw sztuki. Staje 011 siy wprost klyskq,, jezeli w zylach tego hi- 
storyka sztuki plynie krew anglosaska. Przed szesciu m i e s i g c a m i ,  

conajwyzej, wyszlo drugie wydanie slawnej, podstawowej, monu- 
meutaluej „History of paiuting in I ta ly “ I. A. Crowe’a i G. B. Caval- 
caselle’a, przerobioue przez Sir .Jolui A. Crowe'a krötko przed smier- 
cig kompletnie, wedlug najnowszych badan wlasnych i obcych.

Mimo to figuruje tarn Madonna Guida, ten dla nas wszystkich 
jedyny, pewny, niewzruszony punkt wyjscia dla poznauia wczesnej 
sztuki Syenenskiej nie jako dzielo z r. 1221, ale z lat 1270 — 1280. 
Twierdzenie to poparte najpiykniejszemi dokumentami — odnoszijce- 
mi si§ atoli do innego artysty  tegoz imienia. .Jak to möwi Fredro?

„Nie brak Swiadköw na tym Swiecie“.
Tak i tu w tej walce 0 byt Cimabufl’go nie spodziewam si§ z b y t  

wiele nowych dokumentöw i jeszcze mniej po nich, Nie z pergami- 
nöw wyloni nam si§ ponos postac Cimabuego, lecz z obrazöw. Moze- 
kiedyS — moze ktos, bystry a czujgcy, z masy nieoznaczonych ducen- 
tystöw wyodrybni kilka dziel 0 bezsprzecznej identycznosci twörczej 
ryki, wyzsze zamiarem, temperamentem, stylowoscig od innych, a j e 
zeli ta grupa, jednolita w sobie, bedzie miala wybitne analogie z mo- 
zaikowym Janem katedry pizanskiej, wtedy bydziemy znowu mieli 
Cimabuego — prawdziwego, jakiego znal Dante.

Tak staje siy kwestya malarstwa syenenskiego, kwestyg malar- 
stwa wloskiego wogöle. I  czy malarstwa tylko?

Nieraz, czytujjjc lub ukladajgc rozprawy, mysle sobie, jak  bar
dzo ujemnie musi ssjdzic 0 pozytecznosci tych badan nad barwg daw- 
nycli obrazöw, nad wyrazem, formg rtjki, zgieoia fatdu, lub k s z t a l t u  

chmurki — filozof lub historyk. Mikrologig, bezdusznem gubie- 
niem sie w drobnostkacli i bawidelkach moze mu praca ta sitj wydac. 
Sqdzi siy nieraz, ze takie badania to desperacki i starczy objaw 
zgrzybialej wiedzy, braku problemöw, zaniku wzroku dla rzeczy 
wielkich. Itadbym takiego krytyka wzigc pod rami§ i zaprowadzic 
go przed male obrazki Duccia, ktöre stanowiiy odwrotng strony „an- 
kony“ czyli wielkiej „Maestä“ w katedrze Syenenskiej; radbym mu 
np. pokazac ttnm arcykaplanöw oskarzajgcych Chrystusa, te ich 
postacie 0 dlugicli brodach, jakby z przyprawionych klaköw, z chu- 
stami bialemi 11a glowie, a tnz naprzeciw nich namiestnjka cesarskie- 
go w ostrym profilu, z «iencem na glowie, jakby zdjetego z medalu



Unperatora, a potem znowu Chrystusa na „noli me tangere“ w sensy- 
tywnie wygi^tej pozie! Pokazalbym mu takze niektöre z motywöw 
a | cliitektonicznych, np. na obrazku z wypieraj^cym si§ Piotrem, luki 
&°tyckie naprzemian z romanskimi! Jak iez to style tu si§ krzyzujjj: 
"schodni, poludniowy i pöhiocny, czyli bizantyhski, rzymsko-klasy- 
Cz“y * gotycki! Alez te trzy style — to t  r  z y £ w i a t  y, dwa sobie 
Pokrewne, trzeci im obcy, nowy, przybysz z pölnocy: gotyk. Tam 
( ^'viga si§ tum o nowych ksztaltach: — chrzeäcijanski swiatowid 
'vznosi swöj zloty heim, ponad cz«rwone dachy moznych miast. J a k  
°lbrzym z kosmicznej bajki, na slabego i zgrzybialego przeciwnika 
t'ik spoglijda wieza gotycka, na plaski dach bazyliki i na niskq, bani§ 
slarorzymskiej kopuly. Gdzieä ponad i poprzez Alpy padl z najwyz- 
Sze?o jej szczytu zloty promyk az do skalistej Syeny.

Przem§drkowani patrzymy si§ na te obrazki, i möwimy sobie, 
z poblazliwym usmieszkiem: „jakie to naiwnel“ A czyz w tej wrzeko- 
m^j naiwnosci nie lezy szcz^äcie wielkie i wielka sila? Dajcie nam 
Jedinj, chwil§ tej wielkiej ignorancyi Duccia, dajcie nam raz zapomniec, 
zetrzed poczucie miary, poczucie odleglosci czasu i przestrzeni i obco- 
Wad dlugo ze sztukami, stylami, myslami, dzwi§kami, bez poczucia 
ri»znicy co nasze a co obce, co bliskie a co dalekie, raz patrzed na to 
co öam danem i znanem bez krytycyzmu, bez musu wyröznienia, na- 
zwania, odnoszenia, palrzec si§ jak si§ patrzy na objaw przyrody. Ja k  
trzy slonca widzial DuccioJ te trzy sztuki, widzial je  jak  fantasma- 
gury§ kosmiczn^, rözane swiatlo wschodzijcego slonca, zloty skwar 
P(>ludnia, purpur§ zachodu. Ten trzynasty wiek, to swiat trzech swia- 
t(nv: z nich pot^guje si§ kosmos Dantejski.

Przy zabawach przyjemnych a pozytecznych odnajdywania tych 
'vplywöw na sztuk§ wlosktj X H I-go  wieku pami§tajmy zawsze o je- 
<lnem: to nie s<j nasladownictwa, to sq poszukiwania za idealami, tu 
budzi si§ jakis pop^d wielki obcowania z twörcami dalekiego wscho- 
(lu i odleglej przeszlosci, szukanie przed Dantem za Wergiliuszem 
ktöryby bl^dz/jcemu wskazal drog§ wiod^cg, w döl, w podziemia i tajni- 
ki ducha, i nauczyl sposobu jak klejnot tego ducha drogjj, sztuki wy- 
prowadzic na swiatlo dzienne. Tak zapatrzyl si§ Niccolo pizanczyk, 
'V rzezby rzymskie, tak tez i Gwido syenenczyk w obrazy i miniatu- 
ry greckie. Wieki mijaly, a te dziela drzemaly w trumnie foliantu, 
niezuaue, nieogl^dane. Byly one raczej moze zawadij. Nagle nie- 
zbadane otworzyly si§ ksi§gi i p^kly klamry. To te tajemnice du
szy ludzkiej, ktöre zawstydzajij wszelkie obliizenia i prognozy. Zry- 
wa si§ nagle cos nieznanego i nieopisanego w swiecie, jak ta burza, 
ktöra w legendzie poprzedza bliski cud; z marmuru wylaniajtj sie ob- 
Jawy sily zywotnej, z zat§chlych i pop^kanych miniatur tryska znowu 
zyciodajny strumien, budzi si§ pociijg i z§dza czegoS wielkiego, da-



wnego, czegos odmienuego! Ten rzezbiarz bylby wykul sobie efeuiery- 
dgstarozytnosci nawet gdyby nie mial tak bliskich wzoröw, j a k s a r k o -  

fag z Fedrg i etruska popielnica, a ten malarz bylby sitjgngl do bizan- 
tynskich wzoröw nawet, gdyby i öw Melormus, najslawniejszy grecki 
malarz wspölczesny, uie byl przybyl do Wloch, powolany przez hra- 
biego z Mouteacuto. Zdaje mi si§,ze w chwili kiedy to pisz§, do gl§bi 
wnikam w mysl i uczucie Goethe'go, ktöry wplötl n a s t § p u j g c e  

slowa w swöj opis podrözy nad Renem, Menem i Nekarem w latach 
1811 i 1815: „Der Hauch von Vielem Guten, Vergnüglichen, Nütz
lichen w e h t  ü b e r  d i e  W e l t ,  o f t  J a h r h u n d e r t e  H i n 
d u  r  c h, ehe mau seinen Einflus spürt“.

Tak mamy w X II I  w. proto-renesaus sztuki klasycznej i bizan- 
tynskiej. Jakiem bjio  wlasciwe odrodzenie t a r n  t e j  — wiemy; odro- 
dzenia wlasciwego bizantynizmunie dozylismy. Ze jego p r z y s t o w i o w a  

„martwa forma“ nie jes t  zas d l a  najnowszej sztuki „martwg literg“, 
uczg uas dziela mistrza tej miary co Hodler. Tak widz§ t§ epoke. 
Jezeli Wicklioff, dowcipkujgc, zwie Cimabuego ewentualnie „Carli- 
nem Dolcem zaumierajgcej sz tuki',  to zdaje si§ tem samem odwro- 
tnie spoglgdac ua X I I I  wiek, jako na ostatnig faz§ dlugiego i koüczg- 
cego si§ juz bizantynskiego procsu.

Czy stusznie? Strumienie podziemue swojskiej, zrozumialej, 
ale co prawda tepej i surowej sztuki, sztuki zwyczajowej, bezidea- 
iöw, nie pragngcej niczego pouad wzi§toSc i praktyk^, widoczne sg 
wsz^dzie; wychodzg one z wplywöw rzymskiej sztuki z d e g e n e r o w a n e j  

zupelnie. Wahalbym si§ \vi$c zaliczyd dzielo tak powazne, jak  Madon
na Coppa di Marcovaldo w kosciele Senvitöw, jak to czyni szanowny 
autor, do sfery sztuki lacinskiej, same swiatla uwidocznione kilkudzie- 
si§cioma röwnoleglemi, zlotemi linijkami zdradzajg pochodzenie z  mi- 
niatur bizantynskich, jak  i zwöj pergaminu w lewej ifjczce Jezusa1).

Madonna o typie matki, Jezus o typie dziecka, u nie przyszlego 
srogiego s^dzi swiata, nie sg obce sztuce bizantynskiej: sam autor wska- 
zuje na mozaik§ w  prezbiteryum katedry na wyspie Torcello pod Wene- 
cyg. Tak, to r z e c z y w  i s t a, p r a w d z i w a  sztuka bizantynska! 
Dose spojrzec na slawny, pözniejszy nawet sgd ostateczny. Tuznaprzß ' 
ciw widnieje Madonna takze juz „gratia pleua“. Co prawda z j a w i s k o  

odosobnione, ktöre atoli liczy i wazy za sto innych. Przypomnijmy 
sobie, ze nnejsce daue jej przez mistrza - mozaicysty prowokowalo

') Szczegdhi tego nie odnajduj$ w mycli notatkaeh, ani go na foto- 
grafii ciemnej co prawda — sprawdzie nie inog£, podaje go na odpowie- 
dzialno.sc Thodego.
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formalnie form? dawnq, z symetrycznym ukladem wzniesionych ra- 
mion, z ustawieniem dziecigtka 11a osi 3rodkowej obrazu, stoi ona tarn 
bowiem w samym sklonie pölkopuly trybuny na srodkowej osi polo- 
'vijjcej kopul§ i dolny szereg apostolöw — a mimo to tuli ta Madonna 
‘Iziecko swe do lona, trzymajgc je przy sercu, na lewem ramieniu.

Tak sluszny jest fakt przytoczony przez autora, ze na typ lacih- 
•ski Madonny matki wplyn§la sztuka klasyczna, ksztaltami Kibeli, 
Westy, Eireny, Eortuny (str. 199). Ale czy tylko na sztuke lacin- 
skfj,? Czy od wplywu tego wolno wytijczyd sztuk? bizantynskij? Czy 
Po wczesuem przej^ciu tego typu przez sztuk§ wschodu nie jeste^my 
uI>rawnieni przypuszczad, ze dziela sztuki starozytnej w tym kierun- 
ku i na nisj. wpiyn§ly? Byly one jej chyba conajmniej tak bliskie jak 
sztuki Srodkowo-wloskiej. A przejdzmy si§ po muzeum w Rawennie! 
Uez tu znajdziemy Madon bizantynskich z X I I I  — X IV  w. o czystym 
typie matki!

Jednakze jestem zawsze sklonnym do pevvnycli ust^pstw, zwla- 
szcza wobec p. Kazimierza Cbl§dowskiego, gdzie mog§ liczyc na wza- 
jeiuno^d. Otöz mozebysmy si§ zgodzili na taki tekst: w „partyach liry- 
cznychu mogla sztuka X I I I  w. inspirowad si§ cztjsciej blizszymi wzo- 
^aini sztuki rodzimej, opierajijcej si§ o tradycye lacinskie. Partye 
dramatyczne mogla ona poruczad jedynie wychowankom szkoly bi- 
zantynskiej. Bez niej, przypusdmy, — radbym si§ juz prawie wyco- 
fad — möglby byl Duccio stworzyd m o z e  Maestä; ale ani jedne- 

z tych 2fc> obrazköw, umieszczonych na odwrotnej stronie ankony, 
nie bylby byl w stanie skomponowad bez statej,scislej, praktyk$ wie- 
köw wyrobionej, obmjrslanej kodyfikacyi bizantynskiej sztuki. Te 
«istorie“, przypominajfj, poniekfjd szekspirowskie „bistories“; to sg, 
upoetyzowania, przeröbki bezpretensyonalnej, kronikarskiej prozy, 
tym razem prozy malowanej na kartach miniaturowych kodeksöw 
(por. str. 209).

Stosunek Duccia do jego wzoröw i motywöw zaslugiwalby ua 
blizsz;} analiztj. Co krok to pytajnik. Co wzisjl, skijd czerpal, co 
jest jego osobistg, wlasnoäcifj,? Gdzie i w czem objawia si§ jego sa- 
Hiodzielnof5d? Czy tarn, gdzie on nam si§ wydaje mniej zdecydowa- 
Hym, typika jego mchöw chwiejng, mimika forsowmj, a przeeiez jesz
cze nieco sztywug, mamy przypuscic niedorozumienie, lub niemoznosd 
odtworzenia tekstu — czy tez moze i wlasnego pomyslu?

Wszystkie te pytania i ewentualnoäci nasnwaja mi si§ przy je- 
dnym z najmniej badanych obrazköw w seryi syenenskiej, przy 
Wieczerzy. Moze obrazek ten, wbrew ogölnemu twierdzeniu rzeczy- 
'viScie wykrycia zdrady Judasza nie przedstawia, lecz inn§ chwil § 
z Wieczerzy Panskiej? Moze ta prawica niepodaje „omoezonego chle-



ba“ Judaszowi, lecz przeciwnie moze wjrsuwa si§ ona na srodek stolu 
z chlebem, podtrzymujijc gestern slowa Zbawiciela „Oto jest cial» 
moje“? Judasz przeciez uie jest oznaczonym ani typowanym, nigdzie 
sladu rgki, ktöraby szla na spotkanie prawicy Chry.stusowej i na przy- 
jgcie ktjsa! W fakim razie bylby Duccio jedynym prekursorem Lio- 
narda, w ktörego Wieczerzy, ja  przynajmniej wbrew wszystkim inter- 
pretom, nie innego dopatrzec si§ nie mog§, jak wlasnie u s t a n o w i e n i a  

sakramentu, uzmyslowionego wyciijgni^t!} w kierunku Iinii optycznej 
lewic$ wskazuj^cq na chleb1) a wysuwajijcij si§ prawicy, by c h w y c i c  

za szklankg z winem.
Gdyby i u Duccia tak bylo! Nalezaloby mi si$ z n a l e z n e  od au

tora, we formie przebaezeuia, jezeli zgrzesz§, pewnemi choc bardzo 
niesmialemi zastrzezeniami w mein zres/.t^, tak szczereni uwielbieniu 
wielkich treczentystöw syenenskich i... Sodomy, rozpieszezonego 
Beniaminka „Civitatis Mariae“.

Nigdy nie pojmowalem pewnej bojazliwosci w dopatrywaniu sie 
w obrazach Wieczerzy wlaSnie przedstawienia cbwili stanowezej i kul- 
minacyjnej. Rieglowi, ktöry przeciez caly szereg Wieczerzy poddal 
byl iv osobnej monografii bardzo pilnej analizie, interpretacya tej 
Wieczerzy Duccia sprawia klopot nadmierny. Z gör}r przekonany, 
ze obraz taki moze przedstawiac tylko zapowiedz lub odkrycie z d r  a- 
d y  .Tudasza, nie nialo zadaje sobie trudu — daremnego — w odszu- 
kaniu Judasza, gestöw lub spojrzen, mogijcych zdradziejego incogni- 
to-, koncowo pociesza si§ dziwn.} nieco uwagij, ze obraz ten jest prze- 
wazniejeszcze „sytuacya tylko, a wyraz ogranicza si§ do zamasko- 
wania nastroju w glowach juz siluie indywidualizowanych“ *). Nie, 
nie! Tekst wprawdzie moze zblakl, ale jest  autentycznym, trzeba tvlko 
clicied objektywnie czytad. Nie przedstawit nam tu Duccio zmyslo- 
wo latwo uchwytnej, silnie poruszonej i drastycznie efektownej 
chwili wykrycia zdrady i napi^tnowania zdrajcy; wybral przeciwnie 
moment najdostojniejszy, ale, co prawda, i najbardziej wewn§trzny 
z calego toku motywöw, jakie z tekstöw ewangelii wysnud si§ dajfj. 
Nie akeya sama wi§c, nie f  a k t, nie zjawisko stajij si§ tu tematem 
obiegu, ale wewn§trzne, ciclie, mistyczne poruszenie woli i mysli, dla 
ktörego akeya widoczna jest poniekijd tylko zmyslowem dopelnie-

') Jan Boloz Antoniewicz. 0 wieczerzy Leonarda da Vinci. Extrait du 
Bulletin de l ’Acadeinie des Sciences de C'racovie. Juin 1904, p. 53 — 66. Sani» 
rozprawa z licznemi ilustracyami wyjdzie w ciijgu tej zimy.

2) Ueber die Darstellung des Abendmahles besonders in der toskanischen 
Kunst. 1882, str. 22.
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niem. Wyborem tego momentu najbardziej wewn^trznego, tem 
chwyceniem akcyi za strun§, dzwi^czfjcq, najdelikatniej, ale najbar- 
dziej przejmujaco, staje sitj Duccio Syenencem podwöjnym. W W ie
czerzy tej i w Zwiastowaniu berlinskiem jest jakby caly program 
syenenskiej psychologii i — sztuki.

Nie bardziej zajmuj^cego, jak  poröwnywad i rozrözniad! Mam 
przed sobij w chvvili, gdy slowa te pisz§, fotografie obu wieczerzy: 
wspomnianej tu Duccia i wieczerzy Giotta, röwnoczesnego freska 
(okolo 1306) w Arenie padewskiej (Capella degli Scrovegni). Co za 
l'öznica! J a k  potoezki z jeduego zrödla rozbiegajgce sie, przedsta- 
wiajij, mi si§ te obrazy. W Syenie, indywidualizowane typy, ale sche- 
matyzrn w kompozvcyi, zlote tarcze nimbowe tak wielkie, ze artysta  
nie mögl ich dac tym pitjeiu tytem do widza zwröconym uczniom, bo 
bylby nimi stöl caly zakryl, odbierajijc sobie zarazem moznoäd ty- 
powania Judasza, (tak ze Riegl np. najniesluszniej posqdza o t§ rol§ 
zacnego, dhigobrodego starca trzeciego po lewicy Chrystusa), para- 
lelizm giestöw, a zwlaszcza glöw, zwröconych w promieniach ku 
Chrystusowi. Giotto, przeciwnie, dybie z punktu jasno i rezolutnie 
ku celowi, ku przedstawieniu odkrycia zdrady; punkt ci§zko6ci, po
stac Chrystusa przerzucil z hieratycznego ärodka do lewego rogu 
otwartej altany, widziauej skosno z prawej strouy; w ten rög oko na- 
sze mimowoli si§ kieruje znajdujgc tarn zaraz punkt eksplozywny 
obrazu, sam kipiiitek akcyi, Chrystusa, zwracajgcego si§ z przemowg 
do uczni. Dziwna i dziwnie bölu pelna twarz Ja n a  na piersi jego 
spoczy wa; tuz przed niui lezy misa, a na niej krzyzuj;} si§ dwie r?- 
ce tak widocznie: prawica Chrystusa z prawieg Judasza si§gajqce we
dlug slöw Mateusza, do tej wspölnej misy. Fizyognomie i postacie 
uczniöw u Duccia, delikatne, nerwowe, sg bliskiemi reminiscen- 
cyami tradycyjnych typöw zminiatur bizantynskich (mam tu szczegöl- 
nie na mysli obu ostatnich po prawicy i po lewicy Chrystusa, jako tez 
i sw. Jana) a zarazem i dokumeutami sztuki zajdujqcej si§ jeszcze we 
fazie pelnej fermentacyi form i wyobrazen. J e s t  tu dysharmonia 
i dysproporeya mi§dzy szczegölami aogölnem poczuciem form-,brödki, 
wgsiki, odstajgce kosinyki wlosöw, przesada w szukaniu wyrazisto- 
sci giestöw i mimiki, dziwnie kontrastujg z okrgglymi konturami szat 
zbiegajgcych pod ramionami, jak  wzdgty zagiel w dwöch lub trzech 
napr^zonych faldach. U Giotta koutrastu tego nie widzimy; na po- 
t§zuych tulowiach, okrytych plaszczami z cienkiej materyi, przylega- 
jijcych do nich, jak  kora do pni d^böw, wyrastajg röwnie potfjzne 
glowy, nietylko znaezone odr^bng fizyonomikg, ale i mimikg rozmowy 
lip'zgcbj ich parami, jako tez mimikg spojrzen pytajgcych lub gro- 
znych, a wreszcie t$ Giottowi tylko wlasciwg, a sztuce Syenenskiej



tak  przeciwng pozytywnoScig niezawislego bytu i spokojng swiado- 
moscig sily. Patrzgc sig na tych uczniöw barczystych, nie s p o s ö b  

wgtpic: „Bgdg z nich ludzie“. Co wigcej! bgdg z nich bohatery Ca- 
stagua i Uccella, swigci Donatella! To sa protoplasci potgznej rasy
o silnym mözgu, tggich Sciggnach, zdrowych nerwach. Tu juz sig wy- 
tworzyt typ osobny, Swiat o wJasnej formie i tresci-, ua obrazie D u c c i a  

widzimy pod wzglgdem formalnym, dopiero chwiejne i niepewne re- 
zultatu nklady migdzy Bizancyum a Syeng.

Dalem jeden przyklad, przypadkowo z powodu mych studyöw 
nad rozwojem kompozycyi wieczerzy mi najblizszy. P o r ö w n a n i e  

analogicznycli scen w obu seryach stwierdza kilkakrotnie ten sam 
stosunek.

IV.

Stanglismy teraz przed punktem zasaduiczym. Nie wita uas tu 
nadzieja tego zadowolenia, jakie sprawiedliwe rozsjjdzenie kwesty1 
dac moze, ale czar problemu. Nie czujemy sig powolani do w y d a - 
n i a  s g d u ,  ale do jasnego p o s t a w i e n i a  k w e s t y i .  G i o t t o  

i  GiottySci—a Duccio, Simone Martini i bracia Lorenzetti, to nie sg 
dane, ktöreby mozna wazyd na szalkach jednej wagi, lub dzielic jedng 
liczbg-, to sg dwa swiaty odmienne, s'wiaty odrgbnej mysli i twörczo- 
sci, odrgbnej estetyki, etyki prawie. Migdzy Florencyg a Syeng, mig- 
dzy Giottem a Ducciem, lezg kontrasta — z a s a d n i c z e .

Z wielkg uwagg i kilkakrotnie czytalem rozumowania szano- 
wnego autora o estetycznej wyzszosci Syeny nad Flurencyg w tej 
epoce,rozwazalem argumenta jego za sztukg wielowieznej Syeny, i tak 
liczne, czgste, przygodne wycieczki przeciwko Giottowi. Wielkiej ra- 
cyi nie jestem w stanie mu odmöwid, powiem wigcej: gdybym byl 
w tem arcytrudnem i koniecznem polozeniu wydania wyroku, nie wy- 
daibym moze innego, niz ten, ktöry czytamy w „Syenie“. Nawet ar- 
gumenty tak impetycznego, ale bezkrytycznego prokuratora, jak  Pal- 
merini, nie popsulyby w mych oczach bronionej przezeü sprawy. 
Smiem tylko, jak  to juz wspomnialem, miec pewne wgtpliwoSci, czy 
kwestya ta jes t  juz tak dojrzata dziS (lub czy nig bgdzie kiedykol- 
wiek), by mozna o niej stanowczo zawyrokowac.

Sztuka syenenska ma jeden rys ogölny, zaznaczajgcy sig najsil- 
niej w jej malarstwie od poczgtku az do polowy X V  wieku: J e s t  nin» 
swigteczua wytwornosö. Obrazy te datujg wszystkie z dni, zapisa-
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uycli w kalendarzu czerwon«} farbij, widzimy tarn same malowane 
uiedziele. Co tylko nienasycone i przesycone fantazye Tli. Gauthie- 
ra, Wildego, lub Gustawa Moreau wymarzy<5by mogly w slowach, 
lub barwach, mamy tarn juz na syenenskich obrazach, na ich tlach, 
zlotem ploinjcych, na szatach z jakichs niewidzianych purpur, z nie- 
domarzonych lazuröw, o faldach, zlotem znaczonych, naszytych klej- 
uotamiirubinami, zieleni^, bl^kitem i srebrem turkusöw, szmaragdöw 
i perel o emaliowanych blaskach, na sprz^tach, sufitach, ramach, wy- 
uiyslanych z wytwornoSciij, peln§, najsubteluiejszych fantazyj, a do 
tego nie gubi^cij si§ nigdy w mglawej fantastycznosci, lecz pozosta-

vv granicach, zakreSlonych typem uzytego, lub nasladowauego 
oiateryftlu.

Ilez to dziS juz zblaklo z tej SwietnoSci barw, ile odprysto malo- 
wanego muru, ile pop§kalo twardej ongi, jak emalia, powloki na des- 
kach, malowanych teinperi}, ile materyi zbutwialo, tej cudnej, szma- 
ragdowo-zielonej i szafirowo-niebieskiej, na ktörej pola pi§ly si§ 
wielkie, zlote kwiatony! Wy padly dyamenty, rubiny, opale, szmaragdv, 
perly ze zlotych swych faset, a resztki resztek pomyslowosci zlotni 
köw przeszly jako estetyczne mumie za gabloty muzeöw. Czlony sa
une rozrzucone ostaly si§, jedne nascianach gmachu tego miasta, wid- 
Uia dawnej swietnoSci, inne legfy, jak  relikwie, w szklanych trumnach 
Uiuzealnych trupiarni. Ale te resztki ex urbis naufragio ereptae skla- 
dajfj, naoczne, wyrazne, barwne, namacalne swiadectwo dla jednej 
Wazaej estetycznej prawdy: ta Syena, tak subtelna, wrazliwa, pelna 
Poezyi, miala takze p o c z u c i e ,  i n t u i c y § ,  p o e z y ?  m a t e -  
r y a, I u,  ona si§ wmyslila w tajemuicze istoty barw, metali,kamieni, 
klejnotöw, ona wyczarowala z kazdego matervalu jego najistotniej- 
szy Charakter, wycisn§Ia zen estetyczny sok do ostatniej kropli. Po 
rozkoszy, jakie dziS jeszcze, smakujq,c te dziela, odczuwamy, domy- 
Slainy si§ rozkoszy nieskonczenie wi§kszej, gdy te tajemne zwi^zki 
mi^dzy charakterem pomyslu a materyafu dopiero odnajdywano, gdy 
stwarzano i pogl^biano te relacye, liarmonie, predestynacye, o ktö
rych przedtem nie Snilo si§ zadnyrn malarzom, rzezbiarzom i zlotni- 
kom. My dziS, korzijc si§ znowu pived materyalem i przed jego wie- 
lorakij, poezyi}, ktörej wielkim heroldem jest Max Klinger, z zazdro- 
Si'ifj, i z podziwem patrzymy na tych intuitywnych praeowniköw, ktö
rych mySl i zycie oscylowalo pomi^dzy rzemieSlniczem mistrzow- 
stwem a wolng, twörczosci^. Stwierdzamy tez z podwöjng, radoscia, 
fce to pi§kne dzielo p. Chl§dowskiego jest tak bardzo na czasie, ze 
uia znaczenie prawie symptomatyczne, i dorzucamy wyraz przekona- 
uia, ze fakta, tarn zbadane, z taki} pilnoscii} zebrane i tak pocii}gaji}co 
Przedstawione, zamienit} si§ w zywe i nowe impulsa artystyczne, i ze
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niejeden artysta, j a k o  a r t y s t a ,  z d z i e l a  t e g o  niemalg korzysc 
odniesie.

Ale, stwierdzajgc to wszystko, musimy takze stwierdzic, ze taka 
sztuka juz tem samem stwarza s o b i e  granice, buduje sobie klatkg, 
najcudowniejszg. co prawda, jakg sobie mozna \vymarzy<ü, ale zawsze 
klatkg. Tu juz nie spotykaniy tych wielkich i Swietnych pomylek 
w materyale, ktöremi historya sztuki ttorentynskiej sig znaczy 
i szczyci, pomylek, ktöre wytworzyly ostatecznie I g c z n o s c  

s z t u k  m i g d z y  s o b g ,  jeduolitosc idei artystycznej, bez wzglg- 
du na niateryal i technikg, jednolitoSc wiekszg, szczerszg, gtgbszg, 
niz jg sztuka kiedykolwiek przedtem pozuala. Po przez obrazy An
tonia Pollajuola np. pojgte, jak plaskorzezby (mgczenstwo Sebastya- 
na w Londynie z r. 1475), poprzez malowane ponmiki könne Ucelia 
(1436) i Castagna (1456) w katedrze fiorentynskiej, prze idea sama 
przez sig, w uporze dopigcia niezaleznej od materyalu twörczoSci co
raz wyzej, az do naj wigkszej w sztuce pomylki — do sybil i proro- 
köw, do jencöw i puttöw na sktouie i suficie kaplicy sykstynskiej» 
gdzie to juz przed obliczem najwyzszego a rtysty  spory migdzy nto- 
mentem malarskim a rzezbiarskim same przez sig milkngl VV tg 
w s z e c h - s z t u k g  chce Florencya zaklgö ideg w s z e c h - 
b y t u.

To slowo podkreslam.
Bo tu zaznacza sig druga röznica migdzy S y e n g  a F l o 

r e n c y g .  W enecyajest  w tych czasach punktem Swiatowym, jak 
nim przedtem byla Rawenna, pöki morze jeszcze nie ucieklo od mo- 
zaik z San Apollinare iu Classe. Rzym, punkt Srodkowy Swiata ko- 
Scielnego i politycznego, stal sig pierwszem miastem Swiata dopiero, 
odkijd odebrat Florencyi jej wielkich twörcöw. Syena takim punktem 
swiatowym nigdy nie byla, byla zawsze miastem tylko, miastem Swia- 
towej slawy, ale nie Swiatowego znaczenia. W  kulturze Wenecyi, Flo- 
reiicyi, Medyolanu nawet, krzyzujij sig linie ruchöw s'wiatowych, na 
wytwör kultury syenenskiej skladajg sig czynniki o potgznej i wielo- 
rakiej sile rasowej, o rzadkiej energii zyciowej i duchowej, o wiel
kich pomyslach, szczytnych celach, dalekich zamiarach i za cb ce-  
niach, ale wszystkie te czynniki sg lokalne, przynajmniej zlokalizowa- 
ne. Autor opowiedzial nam to wszystko, opowiedziat nam dzieje lg- 
czenia sig w Syenie i okolicy pierwiastka germanskiego z Gallig 
eis- i trans-alping-, przedstawil nam ferment i wrzeuia krwi long«' 
bardzkiej, keltyckiej, galickiej i wloskiej, na tem jednem malem, 
wgzkiem terytoryum, rzuconem migdzy przemozng Florencyg, nieu- 
rodzajnestokigör i moczary Maremmy. Syena nie ma mozliwoSci eks- 
pansyi. Je j  — latyfundya nie zgubily. 0 ,  jakze nieröwny jestpodziat



tej ziemi! Dac jej kilka naszych dawnych „starostw“, ledwie po 
Wierzchu lemieszem zelaza i ducha zoranycb, a stalaby si§ byla wiel- 
kg, silng, pot§zng, spokojna. Ale mala, wgzka, terytoryalnie ograni- 
ezona, Sciesniona, wirujgca ustawicznie okolo wiezy Mangii,jakgbyla, 
zostala z göry skazang na kultur<j przeforsowang, wysilajgca si*j 
w nadmierng plodnoäe, wytworzenie coraz wyzszych gatunköw, coraz 
dziwniejszych rodzajöw, ktörym ostatecznie w dalszych stadyach mu- 
sialo zabrakngc nowej sily i swiezszej rodzimo^ci, tych podstaw wszel
kiej trwatej wielkoSci. Syenajest s w i e t  n g, nigdy nie jest  w i e 1 - 
k g .  Ona pnrywa, ale nie imponuje.

Rozpatrujemy si§ w tym wielkim materyale, ktöry autor rozpo- 
starl przed naszemi oczami z niedrem ograniczeniem i doborem, 
swiadcz^cemi o gI§bokiem znawstwie. I  czegöz nas materyai ten 
Uczy? Co 011 nam möwi? Otöz möwi on uam raz jeszcze, ze jes t  jakis 
tajemny zwigzek mi^dzy silg jawng, czynng, a sila ducliowej twör- 
czosci, mi^dzy zdolnogcig do koncepcyj realuych a idealnych, kon- 
kretnych a abstrakcyjnych.

Tak samo, jak  wieczna zmiana rzgdöw w Syenie, ta  siekanina 
partyj i frakcyj, nie zdolala skondensowac si§ w  silng organizacy§, 
tak samo nie zdolaly umysly twörcze, cho6 byly tak delikatne, gl§bo- 
kie, wrazliwe, szlachetne, pelne fantazyi, wyrobiö w sobie c z y  n n i -  
k a  k o n s t r u k t y  w n e g o ,  abstrahujgcego si§ w s t y 1 u , dajg- 
cego k o m p o z y c y

Tu musz§ nieco przystangc w mych luznych uwagach, b§dgcych 
raczej rozmowg z autorem. Musz§ nieco rozprawic si§ z czytelnikiem. 
Bo przyszlismy do punktu, na ktörym moze nie latwo si§ porozumie- 
tty. Szczycimy sie, i tak  slusznie, naszg publicznoscig, naszym wi- 
dzem, czytelnikiem, stuubaczem, tarn, gdzie chodzi o utwör romanty- 
czny; wobec utworu klasycznego zawodzi on zupelnie. Dla obja^nie- 
nia zaraz dodam, ze wyrazem „klasyczny“ nie obejmuj? tylko dziel 
ducha starozytnego, ani tez bynajmniej calego ich kompleksu, z wylg- 
czeniem dziel innych epok-, klasyczuemi nazywam dziela o wielkiej 
konstrukcyi, wyröwnywajgcej ideowg i duchowg tresc ze strong for- 
nialng.

Rys ten naszej publicznoäci da si§ latwo wytlömaczyc: poezya 
nasza, nie wylgczajgc dramatu, muzyka nasza, sg wylgcznie roman- 
tyczne, sztuka nasza do trzech czwartych takze, a co w kolosie ta- 
kim, jak  Matejko, do iunego swiata nalezy, jest — na razie przynaj-



mniej — niezrozumianem, lub nieuznanem; w kierunku uegatywDym 
znowu, trzeba raz stanowczo powiedziec, zesmy starozytnosci duchem 
wlasnym nie przenikngli, ze wielki dramat grecki, dramat niemiecki, 
zostaly nam swiatem obcym — o wyjijtkacli nie möwi§ — ze zachwyt 
sztuki starozytnq, jest  wi§cej w slowach, ze w gotyku i wielkich 
dzielach renesansu kochamy i podziwiamy szczerze (tak w architek- 
turze, jak i w malarstwie i rzezbie), raczej to, co lezy poza kon- 
strukcyi}. P s e u d o k l a s y c y  z a b i 1 i w n a s  z m y s l  d l a  
k l a s y k ö ' v .  Gdy mowa o stylti, kompozycyi, konstrnkcyi, zaraz 
straszy widmo Osinskiego. Uwazamy te czynniki podstawne za jakis 
owoc pedantyzmn, nieszczerosci, akademizmu, sztywnoSci, braku iu- 
wencyi, starczej martwoty. Pojecia i objawy stylu, koustrukcyi, kom- 
pozycya, nie trafiajij na zrozumienie w szerszych kotach do udzialu 
w zyciu literackiein i artystycznem tak uprawnionych, a romo-fobia, 
mizo ratfaelizm i anti-liouardyzm grasuj§, u nas nawet w tych kolach, 
ktöre sztuki nie uprawiajij, jako czy st,y sport.

Przypuszczam wi<jc, ze i te wywody moje nie natrafi^ w s z g d z i e  

na zrozumienie, lub uznanie, jezeli wogöle czytelnik zechce dalej czy- 
tad wywody takiego pedanta. X I I I  i X IV  wiek, to czas swietnosci. 
Wöwczas dopelnial si§ los Syeny. Czem mogla, czem miala byd, tem 
stawala sie i byla w  tych czasach, w epoce rozkwitu gotyku. Miala tu 
przeto objawid m o w § s t y l u  w y b i t  n i e k o n s  t  r u k t y w 11 e - 
g o. Tymczasem, zamiast zagl^bic si§ w auatomi§ gotyku, poprzesta- 
la na powabie zewn§trznej szaty, zamiast zaslynijd konstrnkcyi, dala 
najwspanialszg. dekoracy§. Nie möwi§ juz o innych kosciolach syenen- 
skich z tej epoki; to si} wielbl^dy, przeznaczoue do dzwigania dziel 
sztuki, ale katedra, ta slawna, wspaniata, jedyna, nieporöwnana kate- 
dra syenenska, czemze jest ona, jak  nie najbardziej stanowczi}, ale 
i najwspanialszij, negacy^ stylu, nietylko specyaluie gotyckiego, ale 
stylu i konstruktywnoSci wogöle?

Pewnie, ze ma szanowuy autor raoye, möwifjc (str. 163) „o bez- 
wzgl§dnej logice pölnocuego gotyku, o architektonicznej scholastyce, 
przeprowadzonej w najdrobniejszych szczegölach“, jednakze odnosi 
sitj to do epoki pözniejszej, do pelnego X IV  wieku, do scholastyczue- 
go usystemizowauia i skodyflkowauia gotyku do czasöw, gdzie juz 
zycie nie formuje prawa, ale prawo normuje zycie. Wiek X I I I ,  to 
wiek wielkiej inwencyi, o n  t w o r z y ,  a ta logika gotyku jes t  tij. 
logikij. wyzszi} i najwyzszij, bezwiedm} a koniecznij logik ĵ- twörczi}. 
Tej wlasnie — z zalem — av katedrze syenenskiej dopatrzed si§ nie 
mog§. Z ust cenionego bardzo artysty slyszalem raz przed obrazem 
Rembrandta te trafue slowa: „Artysta musi si§ najpierwzdecydowac,



«zy malowac jasny obraz na ciemnem tle, czy odwrotnie“. Podobnie 
Architekt musi si§ zdecydowäc, czy chce stworzy6 budow§ o charakte
rze pionowym, czy poziomym, jezeli wogöle wychodzi z premis kon- 
struktywDych. Decyzya ta przy gotyku jes t  dana: jego cliarakter pio- 
uovvy mozna z calg konsekwencyg przeforsowac usque ad finem, jak  
w Niemczech, lub mozna z göry nalozyc mu z przedziwnym, estety- 
cznym taktem pewne granice, jak  we Francyi, ale zaczgc z zamiarami 
fiajdalej idgcego wertykalizmn, tworzyö ostrolukowe okna, z pigknem 
lnskowaniem, wznosic budowg wysoko, stawiac g^ste a smukte p ila- 
s try, a potem zadac temu wszystkiemu klam przez pot§xny pozioiny 
fryz, wpadajgcy tak silnie w oko przez umieszczone tarn biusty pa- 
Piezy, ciij,c kazdg plaszczyzntj, filar kazdy na przekladaniec z czarnego 
i bialego marmuru—niema estetycznej racyi. Taspecyalna wloska, za- 
klopotana niedecyzya wobec gotyku, przemienia si§ tutaj w monumen- 
talng zachciank§, w gigantyczny kaprys. Czy najwi^ksze dzielo bu- 
downicze rodzimego grodu jest ku temu odpowiedniem polem? A czy 
rozmiary same wystarczg dla wrazenia monumentalnego? Czy nie jest 
jasna, i silna konstruktywnoäc pierwszym warunkiemmonumentalno^ci?

Ale katedra ta nie dopuszcza do odpowiedzi, do krytyk, ktöre 
z natury rzeczy musialyby wypasc nieco na niekorzysc Syeny. 
Ol^niewajgcym blaskiem przytlumia wszelkie wgtpliwoSci i porywa, 
pi§tnuj§c wgtpigcego krytyka zgryzliwym pedantem. Przyznaj§ zre- 
sztg ch§tnie, ze sztuka wloska nigdzie si§ calkowicie do gotyku nie 
dostylizowala. Odziedziczone po Bzymianinach rozmilowanie si§ 
w linii poziomej nadawalo gotykowi wtoskiemu wsz^dzie jakis nisko- 
pienny typ. Jasne poczucie form i wymiaröw postaci ludzkiej, utrzy- 
mane w stalej zywotnoäci przez pomniki starozytne, nie dopuszczalo 
nigdzie wydluzajijcej stylizacyi w sensie rzezby gotyckiej, nigdzie we 
Wloszech nie stala si§ rzezba humanizowanym filarem, jak  na pötno- 
cy. Niech§c i niezdolnosc do abstrakcyi silnie tu sekundowaly. Po- 
lowa wloskiej sztuki z epoki gotyckiej jes t  wlasciwie tylko niedo- 
szlym renesansem. Odrodzenie, odrodzenie czlowieka i jego wladz 
fizycznych i duchowych, doprowadza dopiero Wlochy na pole 
wszechstronnego objawu sil swoicli, ono dopiero stwarza tez dziela, 
ktöre, biorgc absolutnie, kto wie czy nawet wyzej od starozytnych nie 
b^dziemv uiogli postawiö. Tu rodzi si§ ta nieporöwnana jednosö, ta 
»in magnis unitas“. Ale rodzi si§ ona — we Florencyi.

Syena jest teraz juz czynnikiem mniejszej wagi. W epoce po- 
przedniej stworzyla ona typ odr§bny postaci ludzkiej, jeden z najwy- 
bitniejszych jakie sztuka zna i przewyzszyla o wiele sztukg figural- 
H$ swojg architektunj.

W  tem malarstwie swojem äredniowiecznem wypowiedziala si§ 
Syena zupelnie, wyspowiadala calij swg dusz§, objawila calg delika-



tnosd i glgbokosc swej psychy. Ale ten typ tak specyalny jest raso- 
wym, s z l a c h e t n y m  u i e  t y l k o  w s e n s i e  e t y c z n y m a l e  

i s o c y a l u y m .  Podnioslosö, wrazliwoSd, dostojnosc ducha obja- 
wia si§ w typach peluych wytwornej i wybrednej dystynkcyi i — ze- 
by to slowo raz juz powiedzie<5 — d y s t y n k c y i  s t a n o w e j .  
Dla tej sztuki i jej typu podstawowego nie znajdujemy na pötnocy 
p u n k t u  poröwnawczego. Nie jestto ani sztuka d w o r s k o - r y c e r s k a ,  

ani miejsko-patrycyuszowska, ale sztuka dworska „uniiastowiona“, 
silna wybrednoScig i dystynkcyg rasy i stanu, ale wolna od dworactwa 
i osobistej zaleznoSci artysty o  typie przelotnym — nie wiem czy 
z tem poröwnaniem znajd§ poklask — jak  np. sztuka krakowska, jak 
sztuka Grottgera, a sztuka Malczewskiego w szczegölnosci. Tym 
typem swoim bije ona sztuk§ Giotta, z  jej p o z a s t  a n o w y m t, y- 
p e  m, z tem szukaniem idealu, z temi zarodkami niebywale wielkiej 
przysztoSci.

W sztuce Giotta lezg atoli pierwiastki przetlumaczalne na bez* 
barwnoöd rzezby, na pozazmyslowg abstrakcy^ absolutnej architektu- 
ry. Ta sztuka prze si§ w ziemi§ pot§znymi konarami i z pracy wie- 
köw dzwiga si§ kolosem, ktöry glow§ swg wzniesie i ramiona zieloue 
rozlozy ponad inne drzewa. Gdy Syena przedelikacona i wycienczo- 
na dogasac bgdzie w szpileczkowo-szpiczastych figurkach Sassety 
i w „precieuses’acli“ Neroccia o przymruzonycli powiekach, wtedy 
tarn we Florencyi stang juz silacze jak Castagno, olbrzymy jak  Al- 
berti. Bardzo interesujgcg i  pociggajijcg jest denominacya Madonny 
z dzieckiem i aniotami z Muzeum ks. Czartoryskich w Krakowie, jako 
dziela Neroccia. A gdy juz o Krakowie mowa, to warto przypo- 
mnied, dzialalnoäd tak  wybitng Syenenca Giovanni di Cini w K rako
wie, w kaplicy Zygmuntowskiej od r. 1519 poczijwszy. Byi on sy- 
nem Mattea di Cini urodzonego w Settignano, ale juz od r. 1504 osia- 
diego w Syenie. Ciekawych tych notat udzielit ongi M i l a n e s i  

z dokumentöw prof. M. Sokolowskiemu
Tylko w wielkiej energii form lezy mozliwoSc dalszego rozwoju» 

czy to w sensie wykwitajijcej koutynuacyi, czy tez w sensie opozycyi 
.Takij pracij, jakg pot^gq, jakij iloScig ramion musialy sie spajac formy 
renesansu, ze az giganta Micliala Aniola trzeba bylo, zeby je rozp$- 
tal w barok! Z jakim trudem, z jakimi dziwnymi nawrotami i wstrzi}' 
•snieniami, a wreszcie z jak  znacznem opöznieniem odbywalo si§ 
w sztuce syenenskiej przejScie z gotyku do renesansu! Mozemy to 
obserwowac na jedynym genialnym artyscie Syeny w X V I wieku, na

l ) 0  wptywach wtoskich. Przeglad polski, 1884. I. 31(5.



a k 6 b i e <1 e 11 a Q u e r  c i a. Ten przedziwnie wielki umysl wy- 
szedl z gotyku, i wracado niego jeszcze w 40-ym r. zycia, a trw alo  dlugo 
nim si§ w ideacli i tendencyach renesausu zupelnie zoryentowal. A nie 
jest-ze to charakterystycznem, ze jego pierwsza stylistycznie jasna 
i swiadoma praca, plaskorzezby na drzwiach katedry Bolonskiej San 
Petronio, powstajfj. daleko od jego ojczyzny i wplywöw i w 50-tyni ro- 
ku zycia artysty (1425)? Na wystawie starej sztuki syenenskiej, 
urzjjdzonej tej wiosny z takiem powodzeniem w ratuszu jej rodzinne- 
go miasta, zgromadzone s^ ciekawe dziela syenenskiej epoki Jacopa, 
rzezby po najwigkszej cz§sci z drzewa malowanego, znane nam juz 
Pi'zewaznie, (z kosciola Sw. Marcina, contrada della Pantera  itd.), 
u obok tego i kilka dotychczas muiej pizyst^pnych1). Jak ie  tarn jesz- 
cze ciala wysmukle i wydluzone i jakie male na nich glöwki, jaka 
chwiejnoSc w stylizacyi faldowania, a przeciez s j j . to dziela juz lat 
dojrzewaj^cych i powstale nie b^z wplywu Donatella.

Caly rozwöj Jacopa della Quercia wydaje mi si§ jako powolne 
przejScie od form wykwintnych, ruchöw gibkich gotyku i Syeny do 
pot^gi i euergii renesansu i — Floreucyi. W r. 1413 stworzyl Jacopo 
ten najcudowniejszy ua Swiecie nagrobek kobiecy, nagrobek llariidel 
Caretto w katedrze Lukki. Zdaje mi si$ zawsze, ze z niij razem po- 
chowal i pozegnal Jaropo tym nagrobkiem takze dawinj swietnosc, 
siodycz i wykwintnosc calej sztuki syenenskiej, a potem ruszylw  swiat 
dla urzeczywistnienia swych idealöw, daleko po za sw$ rodzim$ oko- 
lic§. W  kazdym razie przebyl Jacopo della Quercia proces ten, przej- 
•scia od gotyku do renesansu i od Syeny do Plorencyi z calfj. samowie- 
dz§,. Inni Syenency wspölczesni atoli, dajsj. si§ pociijgmjc przemoznym 
wplywom nowej sztuki, zmieniaj^c raczej pozory niz Charakter swej 
twörczosci, mlodsi zas zastaj$ juz nowe formy, za ktöremi idfj. w bez- 
pytajnem posluszenstwie.

Zby walo sztuce iiguraluej Syeny na jej wielkiej wycliowawczy- 
ni i kierowniczce, zby walo w reuesansie na oryginalnej, wlasnej archi- 
tekturze. Baldassar Peruzzi, dla ktörego szanowny autor moze na
wet w koncowych slowach dziela — mimo jego przynaleznoSci do 
Syeny — jest troch§ niesprawiedliwym, daje formy wielkie, wmySla

!) Doskonale ich podobizny znajdujemy w wystawowej wybitnej publi- 
kaeyi Corrada Ricciego: 11 palazzo pubblico di Siena e la inostra d’antica 
arte senese Cou 215 illustrazioni Rergaino. 1904. str. 122— 137. Rownocze- 
.snie urzadzit londynski Rurlington Fine Art Club wybitna wystawy sztuki sye- 
ueüskiej, gromadzac dziela z prywatncgo posiadania angielskiego. Katalog na- 
pisal Langton Douglas.



i wczuwa si§ w Bramanta, jak  widzimy w kosciele jego w Carpi, po- 
zgda wielkoSci i absolutu, a to wszystko jest zaiste nie matol Ale on 
zjawia si§ ze swym typem wszech-artysty zbyt pozno, a zastaje sto- 
sunki zbyt rozprz^zone i zmalaie, zeby mögt w miescie swem nowe 
i zdrowe stworzyc kieruuki. A przed nim? Francesco di Giorgio, 
zapewne mistrz nie posledni, ale wjrspecyalizowany architekt, a to co 
011 nam daje wspaniatego — (moze do spölki z Bernardem Rosselinem) 
w pafacach Piccolominich i Spannocchicli jes t  przeciez w gtöwnych 
rysach przeszczepiong architekturg fiorentynskij, gotowg, bez prze- 
bycia poprzednich faz rozwojowych na miejscu i tem przykrzej i bo- 
leäniej daje odczuc cate niedomaganie spötczesnej sztuki figuralnej, 
a przedewszystkiem malarstwa.

Na przelomie X Y  i X V I w. nie moze Syena juz swietnych mi- 
strzöw stworzyc, moze ich juz tylko — zaplacic. Ale placgc, umie 
wybrac. Dzi^ki trafnoäci smaku !ub instynktu zamawiajgcych otrzy- 
muje Syena trwate, monumentalne dziela Pinturicchia i Sodomy, mo
ze nawet Raffaela.

£aluj§, ze szanowny autor kwesty<> wgtpliwego — (lub nawet 
liiewgtpliwego moze) wsptitpracownictwadwudziestoletniego Ratfaella 
dla kaplicy Piusa I I  ledwie musngt. Przyznaj§ si§: zaden z fresköw 
libreryi nie robil mi wrazenia, by wyszedt wprost z pod p§dzla przy- 
»zlego twörcy szkoly atenskiej-, specyalnych ich partyj z punktu jego 
ewentualnego wspölpracownictwa zPinturiccliim, jako glöwnym twör- 
cg i przedsi^biorcg, nie badaiem, ale w mlodzienczoäci, w dzieci§co 
rozpromienionym wzroku kilku twarzy na przygotowawczycli rysun- 
kach nie podobnem mi r§ki jego zapoznac. Mam tu na mysli w szcze
gölnosci jezdzca po lewej na rysunku do pierwszego fresku,zapowiada- 
jgcego malutki obrazek ze sw. Jerzym w Luwrze, dalej postac Enea- 
sza Sylwiusza samego, korzgcego sie przed Eugeniuszem IV, a moze 
i postac jego btogosjawigcg zwigzek Fryderyka I I I  z Eleonorg Por- 
tugalskg, choc znajgc ten rysunek tylko z czysto kouturowej kopii 
w pi^knej rozprawie Schmarsowa, nie ämiem tu zdania mego bardziej 
stanowczo wypowiedziec.

Pinturicchio sam nalezy do tych — na szcztjscie dla mnie — nie- 
licznych mistrzöw, z ktörymi nie zdotalem wejsc.w stosunek osobi- 
sty. Moze to zrzgdzenie przypadku, lub moja niedostateczna wrazli- 
wosc, ale wyznac to musz§, ze nie zawdzi§czam mu ani jednej chwili 
tego zachwytu i uniesienia, za ktöre b§d§ mial dla tylu innych mi
strzöw, mniej moze znanych i slawnych, wdziecznosc dogrobowsp, 
mam to przekonanie, ze on w ostatniem dziesi^cioleciu swego zycia 
( 1503—13», a zgola po przejsciu Raffaela do Rzymu, (1508) juz nie no- 
wego uie mial swiatu do powiedzenia.



Natomiast pomyst przesiedlenia si§ Sodomy do Syeny byl moze 
8zcz?ölivvszym wypadkiem dla sztuki syenenskiej niz transplantowanie 
Sebastiana Wenecyanina (del Piombo) dla sztuki rzymskiej. Wgtpig 
CZ.Y da sie pomyäled 3cislejsza kongenialnoSc mi§dzy typem przyby- 
82a artysty a typem duchowym miasta. Gdyby np. Lorenzetti mlod- 
Szy byl w r. 1501, tj. \v roku przybycia Sodomy do Syeny, z grobu po- 
Wstal i chwycil ponownie za pgdzel, niewiem, czyby inaczej malowal* 
^e sie Sodoma urodzil we Vercelli bylo pomvlkg losu, ze si§ dostal do 
Syeny bylo naprawieniem tej pomylki. Senzytywna wrazliwo£6 . 
«ojmujgca sila ekspresyi, nami§tnosd i przedziwny dar wyczuwania 
* Przedstawienia impulsöw i pop§döw nieöwiadomycb, pöltajnychi
1 s^rytych uaszej psychy, pociggajgca oko swietnosc barw, szat, de- 
koracyj, klejnotöw i pieScidelek, a tem samem jakaä socyalna eks- 
khizywnoSd i stanowoäc tej sztuki, sg röwnie wybitnemi cechami 
^ c h  przedziwnie uroczych dziel jak i kompozycya decentralizowana, 
t^ak konstrukcyi i jednolitosci.

Ale nie! Nie b^d§ krytykowal tego, ktöry dat swiatu to „Z d j q-
0 i e z k r z y z a “, dzis w Akademii syenenskiej. Gdym stal przed 
tj’m obrazem, zdawalo mi si§, ze wzrok Lionarda gdzies z tego obra- 
211 wyglgda.

Co si§ stalo, co si§ zinienilo na äwiecie, ze przed dzielami takie- 
äii stajemy dzis jak  przed zwiastunami z zaswiata, i mowie ich nieraz 
tylko dziwowaö si§ ale rozumieö jej, jako nam bliskiej i swojskiej, juz 
Hie jesteämy w stanie!?

Czysmy nie przesadzili etykg spoteczng? W styd mi samemu 
fcem teraz, ot, przed chwilg wtasnie, o malo co nie napisat o So
domie, jako o „pasorzycie pruchniejgcego organizmu“!

Czego szukamy? Czy my^limy, ze wielka sztuka X V —X V I  w. 
moze by6 sgdzong. i z tego stanowiska, czy wcliodzi w ramy stosnnköw 
"’ytworzonych dopiero we wieku niedawno ubieglym? Kto wie, czy 
konstrukcya tego nowego stosunku artysty  do spoleczenstwa i do po- 
lityki, jaki po raz pierwszy podezas rewolucyi francuskiej i u Davida 
skonstatowac mozna bylo, nie jest p r z e j ö c i o w g ,  — jak przejscio- 
’vg moze jes t  i podstawa sama tego stosunku. Nie wsz§dzie to moze 
bedzie nalezycie zrozumianem, ale nie jedna z tych upragnionych, 
Wyt§sknionych, wywalczonych swoböd i praw, zamienily si§ nam juz 
w nowe ci§zary, nowe ograniczenia, nowe p§ta.

Ludzkoäc, to ustawiczny, niezmordowany budowniczy; najbar- 
dziej jest  ona przywitjzang do budöw, ktöre z wlasnej woli, wlasnemi 
r^kami wzniosla. Kto w tej wspölnej pracy nie uczestniczyl, lub uie 
je s t  skorym do wzi^cia udziatu, na tego spoglgda si§ niech§tnie, z uko- 
s a troch§, jak  na katechumena. Wieksza czesc zadari sztuki musi byc



rozwiijzana na polu stosunköw spolecznych. Artysta , wolny twörca, to 
nie jes t  czlowiek z minierem i wyznaczonq, „placöwktj,“-, ou, jako czyn- 
nik w s p ö l n e j ,  z b i o r o w e j  pracy absolutnie si§ nie liczy.
I  ta cala konstrukcya z przewoduicz^c $ i d e 4 c e l o w o s c i  oka- 
zuje sie niedostatecznq, poniewaz w niej najszczytniejsze manifesta- 
c y e  dm-ha ludzkiego mog^ liczyc chyba tylko w najlepszym razie 11a 
z y c  z 1 i w 4 toleraucy§. Zdaje mi si§, ze zyjeuiy w  obltjdzie w s z e c h -  

celowoSci, i dla tego stajemy przed takiemi dzielami, jak  je nam po- 
zostawil Sodonia z uieporadnosciij, z  uiepewnosci«}, z cichem z a d o w o -  

leuiem, ze ou nie „od nas“ i nie z naszych czasöw, ze dziela jego nie 
kwestya dnia, ze wobec nich wi§c uie musimy zaj^c, zdecydowanego sta- 
nowiska pod haslem: „jak jeden mijz...“. Wolni od koniecznoSci do- 
raznego sijdu — uwielbiamy.

W jednej z malych salek galeryi Lochis w Bergamo wisi öw 
slawny portret mlodego „brava“, pöl naturaluej wielkoSci, 0  i i i e p o r ö -  

wnanej sile charakterystyki i kolorytu. Cera smagla, rysy mlodzien- 
cze, czarny, lekki zarost, cos demonicznie zlego, do gruntu przepsute- 
go, ale odwainego i przedsi§biorczego, co igra w tej twarzy i tyska 
w zarz^co wytgzouem spojrzeniu — jak dziwnie dopelnia to demo
nicznie wstrtjtne i pociijgaj^ce zarazem wrazenie twarzy, ruch r§ki, 
k t 6ra, ubrana w wytwornie szytij i haftowang, r§kawiczk§, ze stanow- 
czym a powolnym rnchem mierz^c bezustaunie SW4 ofiarg okiew, 
dobywa z pochwy krötkiego miecza. W  gtybi „una burrasca“ wicher 
si§ zerwal, drzewa do ziemi si§ klaniaji},, dwie male figurki 
w plaszczach, zarzuconych 11a glow§, mknij, smagaue wichrem, na ho* 
ryzoncie obrazu.

Ale to wszystko nie jeszcze. Co temu portret.owi tego „meta- 
i ta liana“, uad-Wlocha, nadaje tak zupelnie odr^bny Charakter, to ten 
przedziwTny, uiczem uiezamaskowany, jak  gdyby zupelnie zrozumialy, 
kouieczny, w naturze rzeczy ugruntowany w^zel mi^dzy wytworno- 
scii| i nikczemnosci^. Chodzmy po Drezuach, Louvrach, L o n d y u a c h  

i pierwszych w äwiecie galeryach prywatnych, szukajmy u Eycköw, 
Rat'aela, liubensa, van Dycka, Yermeera z Delftu, Terborcha, az do 
van der Werli'a, gdzie chcemy, uigdzie nie znajdziemy takiego aksa- 
mitu, 0 tak pieszezonej miekkosci i intenzywuosci barwy, jak  szafiro- 
wy aksamit tego spencerka. Po co zreszti} daleko za materyalem po* 
röwnavvczym szukac? 0  kilka kroköw dalej wisi w tej samej galeryi 
piescidelko, cacko nad cackami, Sebastyanek „z bazi;j jak  maliua“. 
dzielo mlodziutkiego Rafaela; jak  go wystroil, jakiemi zlotemi hat'ci-
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kami, narzutkami, ozdöbkami upstrzyl on swego pseudo-m§czenuika! 
Ale cala ta zadziwiajgca swietnosc, to nievvyczerpane bogactwo orua- 
'nentyki, ozdöb i liaftu na tym obrazku, jes t  niczem wobec tamtego 
szaflru i aksamitu. Ten przedziwny, wstr^tny i pociggajgcy zarazem 
amalgamat zbrodni i wytwornosci, stal si§ powodem bipotezy, dopa- 
trujfjcej sie w tem popiersiu portretu Cezara Bordzii.

Jezeli gdzie, to wlasnie tarn, w Museo Carrara, ktörego cz§sc 
skladowg Galerya Lochis stauowi, liipoteza taka powstac nie byla po- 
winna, bo tarn wlasnie, w tym samym gmacliu, na pierwszem pi§trze, 
przeebowuje si§ wspanialy medal — unikat ponos — z profilem „ks. 
Walent.yna“, o krogulczym, hiszpansko-oryentalnym nosie, podczas 
?dy nasz bravo ma maly, prawie zadarty nosek. Wazniejszem jest 
Pytanie, kto byl ten, co ten portre t wymalowal, kto zdobyl si§ na po- 
aiysl i odwag§, by przeciwstawid i wydobyc najsilniejszy kontrast 
estetyczny i etyczny z tak demoniczng i igrajacg swobodg, jakby j e 
dno wielkie „nie“, jakby zabawny przypadeczek, jakby döwcipny 
a niewinny kalambur slepego trafu. Dyrektor Galeryi Bergamaskiej, 
Jiotuje wiernie olöwkiem na prostycb, drewnianycb ramach tego fas- 
cynujgcego obrazka, nazwiska, jakimi obraz ten, o zaginionej metry- 
ce, a o tak zagadkowycli rysach, kolejno oebrzezonym bywal. J e s t  tarn 
Rafael, jezeli si§ nie myl§, i Timoteo Viti, i Francesco Francia, a Be- 
renson z amerykanska „smartness* zawyrokowal, jako ostatni—nawet 
Palm§ starszego. Przewrotna nieco, niesamowita i niepokojgca „bi- 
zarrerie“ tego nadzwyczajnego dziela, podszepntjla mi nazwisko So
domy. Gdym nazajutrz byl w medyolaüskiej Brerze, odnalazlem 
w cudnej Madonnie, ktörej pitjkng reprodukcy§ podaje dzielo Chl<j- 
dowskiego (do str. 498), w szafirach szat, w bialycb i bladoliliowych 
odeieniaeb tla  i uieba, blizkie, Scisle, a jak  sgdztj, nie przypadkowe 
analugie.

W ramy naszych stosunköw, naszych zapatrywan, aui model, ani 
twörca tego portretu nie wchodzg. W tym portrecie uie masz nie, co- 
by si§ dalo uogölnid, nie, coby bylo czij,stkg calosci, reprezentantem 
ogölnego zjawiska, wykladnikiem spoleczenstwa. To raczej „zjawi- 
sko“, wybryk zycia i fantazyi. C’est ä prendre ou a laisser-, S i j d z i d ,  1g- 
czyd tego obrazu nie wolno, tak, jak calego Sodomy. On to jest  tym 
wielkim, tym najwi§kszym moze mistrzem przejsciowych stanöw, wy- 
jgtkowych chwil, okamgnieniowych impulsöw.

Swiat nasz ze swa trzezwo-rozumowg celowoScig spoleczng u i e  

zuajdzie, w szczelnych szeregach swych „osobniköw“ miejsca, w ktö- 
remby postac, 0 zakroju Sodomy, swobodnie objawid si§ mogla. Swiat 
nasz jes t  dla Sodomy z b y t  z w a r t y m  i z b y t  w g z k i i n .  Czy 
nie jest  on dla Rafaela znowu z b y t  m a l y m ?  Nie wiem dobrze



czy Sodoma nie zyskalby wiecej, gdyby autor byl doskonalej jego 
charakterystyce przeciwstawil röwnie sprawiedliwq, ocen§ Rafaela- 
Tak zywy Sodoma äwi§ci w tem dziele tylko latwy tryumf nad nieo- 
becnym Raffaelem.

Ta wielka antyteza: „Martini — G iotto“, zwie si§ na poczgtku 
X \  I wieku: Sodoma — Raffael. Ale te przeciwienstwa nietylko 
istniejg \v wolnoideowych konstrukcyach krytyki estetycznej, one si§ 
nawet ostro zderzajg w przestrzeni, gdy Raffael i Sodoma trgcajgsi§ 
lokciami, pracujgc w jednej i tej samej sali VVatykanu.

Syena i Florencya zderzajg si§wi<jc teraz znowu wpostaciacli juz 
nie synöw wlasnych.ieczadoptowanych, wpostaciach Raffaela-umbryj- 
czyka i Sodomy-lombarda, i to w Rzymie, w Camera della Segnatura, 
podobnie, jak  si§ zetkn§ly ongi we Florencyi, w St. Maria Novelle i St- 
Croce, w Assyzu w kosciele 6w. Franciszka i na Campo Santo 
w Pizie.

Nie scierajij. si§ tym razem tylko artySci o uieröwnych zdolno- 
siiach, dopuszczajgcych sgd, ktöry z nicli lepszy, aktöry gorszy, lub 
charaktery o przeciwnych typach, lub wreszcie temperamenta o od- 
miennych objawach, i nie chodzi tu o walk§ szköl. Ale dwa odmienne* 
od wieköw istniejace, od wieköw sobie przeciwne swiaty sztuki i my- 
sli schodzg si§, wysylajgc do tych zapasöw swycli najwaleczniejszycl) 
i najsprawuiejszych rycerzy.

Nie mam miary, ni zdolno^ci rozstrzygac, kto wi§kszy i lepszy, 
czy Simon Martini, czy Giotto, czy Sodoma, czy Raffael.

Ale jak dtago epopeja ducha ludzkiego snud si§ b§dzie w ksi§- 
gach, i opowiadad i w duszach dospiewywad, tak dlugo w tych ba- 
sniach z zamierzchlych czasöw slawic si§ b§dzie te chwile, te miasta, 
palace i swigtynie, gdzie tacy do zapasöw stawali. A jak dlugo ludz- 
ko.-Sc tworzyd b§dzie, tak dlugo dzielid si? bedzie i Igezyc, naprzemian 
marzyc i znowu myslec, nieswiadomie, ksi§zycowo majaczyc i slone- 
cznie, jasno czud, odpryskiwad od calosci i jg rozkladac, lub do niej 
przystawac i jg wzmagac, cicho pragugc lub energicznie pozgdad, za- 
nurzad si§ w podziemia i wicszczych glosöw sluchad, lub po ziemi 
stgpac i skarby wiedzy mnozyd.

Zmieuig si§ stosunki i sceny, znajdg sitj inne punkty widzenia, 
inne okre^lenia dla tego, co okre^lamy i rozrözniamy dzi3 slowami 
i poj^ciami o r o m a n t y c z n y m  a k l a s y c z n y m  typie w zy- 
ciu, i my^li, i sztuce. W  gruncie rzeczy te antytezy wiecznie pozosta- 
n§ i dadzg si§ wykazac; t a k a z  s a m a  l i n i a  d e m a r k a c y j "  
n a  c i a g n i e  s i § m i § d z y S y  e n g  a F l o r e  ti c y g .



Autor tego dziela, ktöre mi te uwagi nastr§czylo, a ktöreby za- 
siugiwato na bardziej szczegötowy rozbiör, staje, nie dopuszczajijc 
prawie do dyskusyi, po stronie pierwszej.

Alez bo i on zmudng, kilkuletni^ prac§, skrz§tnemi poszukiwa- 
Diami, zupetnem oddaniem si§ tematowi, stat si§ Syenencem, upoil 
si§ czarem jej ducha i dzielem tem zadokumentowal si§, jako 
Jeden z najbardziej zastuzonych jej syuöw, ktörymi Civitas Virginis, 
ta dumna i pyszna dawn$ wielkoSci^, swojg, poszczycic si§ moze. Mu- 
sial si§ stad idealnie cz^stkij Twej mysli, Syeno, musial si§ przej^d 
Twym duchem, skoro möwi^c z Ducciem —

„ T e  q u i a  p i n x i t  i t a “ .

P rof. J an B oloz A ntomiewioü.



C. A. Sainte-Beuve.
(CZLOWIEK 1 DZIELO).

I.

Fraucya uczcila pomnilciem, \v roku zeszlym, pamifjd pi* 
sarza, ktörego H. Taine uazywal „wielkim krytykiem X I X  wieku." 
W lasnie sto lat min§lo od chwili jego narodzin, trzydzieSci kilka —• 
od jego zgonu. W  tym czasie duzo rzeczy powstalo i dokonalo si§, 
na polu krytyki literackiej: pröbowano podnieäc j$ do wysokosci nau
ki Scislej, przyzuawano jej wyrokom wartosd prawd powszechnych- 
spierano si§ o jej metody, wyodr^bniano rodzaje, wreszcie zacz§to py' 
tac, czy moze by6 czems wi^cej, niz badaniem Scislem pewnej katego- 
ryi zjawisk, b$dz dowolnym sijdem o nich, czy sama jest odr^bnyni’ 
dzialem twörczosci? Wszystkie te i t. p. kwestye i pytania po dzien 
dzisiejszy stoj$ otwarte: rozstrzygano je lecz nie rozstrzygni§to, maji 
one swoich wiern}rch i swoich sceptyköw, kontrowersistöw i oboj§* 
tnych.

Wobec tych przeciwienstw i zdan odmiennyeh, wobec röznicy 
usposobien i poglijdöw, stoi öw „wielki krytyk wieku“, Sainte-Beuve, 
jako wymowne nad wszelki wyraz i wyji}tkowe Swiadectwo, przy- 
Swiadczajgce wspötczesnym, ze mozna te wszelkie sprzeczne teorye 
i doktryny, d^znoSci i pragnienia, uosic w sobie, byc zaröwno z nie- 
mi, jak  i przeciw nim, przejmowac si§ niemi i wyrzekad si§ ich; ze, co 
wazniejsza, mozna posilkowad si§, najmniej zgodnemi z sobq, z praw- 
dziwym pozytkiem twörczosci literackiej, ze stosownie do okoliczuo- 
sei — uastroju osobistego i faktöw zewn§trznych — mozna nienn 
walczj^c na istotns} chwal§ dziel ducha ludzkiego...

Ale swiadczy röwniez i o tem öw kry tyk  niepospolity, ze temu 
sprostac moze tylko t a  1 e n t niezwykly, tylko nieslabnijca jego gi§t' 
ko£6, bogaetwo niewyezerpane i niechybna sprawnoSc. Kto tego 
wszystkiego nie posiada, — niech si§ wspiera w krytyce literackiej



ttetodg stalg, doktryng skonczong, wogöle zasadg szerokg i nie- 
chwiejng, bez ich pomocy bowiem niedokona rzeczy trwalych.

W  istocie, Saiute-Beuve, w przeciijgu dlugoletniego okresu swo- 
j^j pracy zawodowej, byl z kolei, a nieraz i jeduoczesnie, tem wszyst- 
kiem, czem vv krytyce literackiej byc mozna. Byl: erudytg, psycho- 
logiem, historykiem, artystg, badaczem scislym i wrazliwym subjek- 
tywistg, nami§tnym bojownikiem pewnych rodzajöw twörczych, vvy- 
trawuym s<jdzig wszystkich, spokojnym obserwatorem niektörych. 
Niekiedy chylil si§ ku krytyce naukowej, stosowal metod$ scislg, for- 
friulowal i uogölnial-, niekiedy wprost opisywat, gromadzil skrz§tnie 
szczegöly, unikajac ryzykownych zestawien i wyciijgania wniosköw, 
Wreszcie oddawal sie wlasnym impresyom, rozkoszowal si§ bezintere- 
sownie nieuii, bgdz, na ich podstawie, sgdzit i wyrokowal.

Haz wprowadzal scisle miary 1 wagi, to zuöw je odrzucat, cz§- 
^ciej jednak godzil si^ na uie i zarazem zmniejszal ich znaczenie dla 
spraw sztuki, wyczuwajgc subtehiym zmyslem, kiedy, w jakiej potrze- 
bie, nalezy im uczynid zadosc, lub bez nich si§ obchodzic. Podobne 
zachowywanie ai§ byloby dose powszedniem zouglerstwem, gdyby nie 
jego swietny talent pisarski, ktöry umiat swobodnie wypowiadac nie 
tylko to wszystko, „co pomyäli g lowa“, lecz i to, co odezuwa dusza 
i czego pragnie serce — gdyby nie umysl tak wyjgtkowy, ze rozle- 
glejszego i obejmujgcego wiecej pomySkc trudno, ktöry wszystko ro- 
zumiat, obcbodzil dookola, przewidywai — gdyby w koucu nie nad- 
zwyczajna wrazliwosc psychiczna, ta iutuicyjnosc przenikliwa, ktöra 
«zupelniad potrafi rzeczy uieujawnione calkowicie, wnikac tarn, gdzie 
swiatto z zewugtrz nie dochodzi.

Tym oto przymiotom i wlasciwoSciom umyslowym przypisad na
lezy to, iz czegokolwiek bgdz kogokolwiek, dziela twörezego, czy tez 
twörey samego si§ dotkngl, stosujac do nich dang regul§ estetyczno- 
iiterackg, bgdz tez niekr^pujgc si$ przepisami i zasadami, tych lub 
owych kodeksöw artystycznych — wszystko nie tylko robilo si§ zro- 
zumialem, wymotywowauem, przenikni§tem nawskrös i ode/utem, ale 
tez, jakby stwarzalo si§ na nowo, zwi^kszato iloSc przedmiotöw sztu
ki, stawalo sicj samo, w innej postaci, zjawiskiem artystycznem.

Saiute-Beuve, krytykg swojg, nietylko badal, wyjasnial, posredni- 
czyl pomi§dzy twörezoseig a ogölem, oceniat lub smakowal, na swöj 
Wlasny uzytek estetyczny, ale pröcz tego stwarzal, jak  nikt moze, 
odr^bng gal§z twörczosci — rozszerzat jej dziedzin§.

Zycie jego prywatne i publiczne, przekonania i ideje, ktöre wy- 
znawal, stanowisko, jakie zajmuje w pismiennietwie ojezystem i rola 
odegrana w dziejach krytyki powszechnej: wszystko to bylo przed- 
miotem skrzgtuych badan i licznych rozwa/.an. Pisauo o nim, za zy-



cia i po smierci, bardzo duzo, rozpatry wano ze wszelkich stron, öle* 
dzono krok za krokiem, calg jego rozleghj, dzialalnoäd, wszelkie jej 
przyczyny, momenty przejöciowe i skrystalizowane, wyniki wreszcie-

Cztowiekiem i pisarzem zajmouali si§: ,T. Levallois, J .  T r o u b a t ,  

d’Haussonville, H. Taine, P . Brunetiöre, E. Faguet, ,T. Lemaitre, H 
Regnier i wielu innych. Ostatnio najszczegötowszg prac§, p o s ' w i § c i l  

S. ßeuve’owi, mtody profesor z Fryburga, (L M ichaut1).
Oddat mu sprawiedliwosc, nazajutrz niemal po zgonie, byly jego 

sekretarz, Levallois3), z sympatwj, odezwal si§, przyjaciel i sam kry- 
tykznakomity Taine*), swietnie scharakteryzowal krytyka F a g u e t4), 
niech§tnie, poeta R egnier5), dotkliwie, chociaz nie bez slusznosci, p<>- 
traktowat jako czlowieka, surowy C olan i6). Najsumienniej i bez- 
stronniej, w olbrzymiem dziele jeszcze nieukonczonem, usiluje ujgc 
jego röznolitg postac moralng, i ogromne dzielo krytyczne, wspomnia- 
ny Michaut.

Oceniali S.-Beuve’a ludzie rozmaitego talentu, fachu, powola- 
nia: literaci, historycy, politycy itp., w pracach jego bowiem moze 
znalesc temat i powöd do rozwa*aft, uie jeden rodzaj dzialalnos'ci uniy- 
slowej-, co zas do zycia, to zaczepialo ono o fakty i sprawy, rozna- 
mi^tniajijc ludzi röznych stronnictw, kierunköw idejowych, w i e r z e n

i t. p. Zycie pelne tresci, praca w plon wszelki obfita — wielkie tez 
zainteresowanie si§ jednem i drugiem, ale nie mniej powodöw, na teni 
tle, do sporöw i nieporozumieh, do zalatwienia wszelkich rachunköw 
prywatnych. Dokola imienia S.-Beuvea, z tych lub owych powodöw, 
powstawaly nieraz burze, gorgce kontrowersye, cierpkie inwektywy- 
Niektöre nawet, niekorzystne o nim opinie, wychodzgc po za obr§b facho" 
wych debatöw, staly si§ dobrem ogölu—mozna si§ o nich dowiadywad

*) ö . Michaut. „Sainte-Beuve avant les „Lundis“. Essais sur la for- 
mation de son esprit et de sa methode critique. 1903 r. (Fribourg, Paris) str. 
735. Praca ta przedstawia szczegolowo zycie i twörczosc S. B. do r. 1849, do 
czasu rozpocz^cia przez krytyka seryi krytyk p. t. „Causeries du Lundi“.

a) Jules Levallois. „Sainte-Beuve. L’oeuvre du poete; La methode cri
tique; l ’homme public— l ’homme prive“. Paris 1872. Iizecz niedostateczna, ale 
bardzo wazna, ze wzgledu na to, iz autor jej stal blisko S. Beuve’a.

3) H. Taine. „Derniers essais de critique et d’histoire“.
4) E. Faguet. „Politiques et moralistes du XIX sifecle“. Trzecia serya, 

1900 r.
5) H. de Regnier. „Figures et Oaracteres, 1901 r.
*) Colani. „Essais de critique“. 1895 r



2 dziei przeznaczonych dla uzytku szerszego (ob. np. doskonalg. „Hi- 
story§ literatury francuskiej“ Gr. Lanson’a).

W tych wszelkich sjjdach i glosach o nim, w tem, co wypowie- 
dzieli z jego powodu zyczliwi i zle usposobieni, urazeni b^dz zachwy- 
C(Jni, co napisali o nim badacze powolani i krytycy przygodni, — du-
20 jest rzeczy, bez ktörych obej.sc sig nie sposöb, wiele faktöw po- 
szczegölnych bf]dz wyjasnien ogölniejszych, ktöre pozwalajg, lepiej 
Poznac jego zycie sciste, lub tez ocenid gruutowniej jego prac<j. Po 
rozvvazeniu wszakze tego wszystkiego dochodz§ do przekonania, ze 
w wielu sprawach pierwszorzgdiiego znaczenia, gdy chodzi zwlaszcza
0 zagadki i fakty zycia wewn§trznego, on sam, bodaj, czy nie najlep- 
szym jest dla nas przewodnikiem. J e s t  bowiem w jego nieporöwna-
11 ie zfozonej istocie, jakis pierwiastek nieuchwytny, jakieS „cos“, nie 
dobrze daj^ce si§ z zewn^trz obserwowac i oceniac, ktöre zawsze mo
ze nastr^czac powöd do spostrzezen nietrafnych, do sadöw niesci- 
stycli. Ou sam czul to doskonale i raz (w liäcie do E. Zoli) wyrazii 
swöj pogl^d w tej mierze stowami: „Je defie personne, exvepte moi, de 
s en tirer et d'en avoir ta clef“, ktöre kazdego powinny ostrzegad o tem, 
ze iatwo jest byc z nim i obok niego, trudno natomiast w nim, ze po- 
moc jego, w tym wypadku, jes t  niezb§dn§,. S.-Beuve bardzo dopo- 
mögl badaczom jego zycia i dzialalnosci, — napisai swöj zyciorys, su- 
chy i zwi^zly, ale ujmuj^cy dobrze przebieg glöwniejszych, mate- 
fyalnych zdarzen jego zywota, zostawil obfita korespondency§, w ktö
rej wypowiadal siebie, w rozmaitycb okazyach, nieraz szczerzej i gl§- 
hiej, niz gdzieindziej, wreszcie w pismach wlasnych, rozrzucil o so
bie mas§ spostrzezen, 8|döw, definicyj, wynurzat si§ poSrednio i bez- 
posrednio, charakteryzowal ducha swego, jego cechy wybitne, ocenia} 
ttöraaczyt, usprawiedliwial ten lub inny zwrot w zyciu b^dz w pracy, 
a z tego wszystkiego wyplywa czestokrod wigcej czystego swiatla,
11 iz x tego, co inni o nim powiedzieli. Nie to, ze w s^dach S.-Beuve’a
0 samym sobie, ze w jego wynurzeniach poufnych, znajduje si§ sporo 
lubowania sie w sobie, duzo laskawosci i wyrozumienia dla siebie sa
mego: moze to wszystko opini§ wlasng, o nim czynic jednostronn$, nie- 
zupehnj — niemniej w tych uJamkach, jes t  taka prawda zywa, tyle 
tu nici, prowadz^cych w g ^ b  labiryntu jego ducha, ze do tego mozna 
miec nie mniejsze zaufanie, niz do cudzych domyslöw i twierdzeü.

Te autobiograficzne materyaty, pomimo, iz nieraz dajij sie tu
1 owdzie sprostowac, bardzo przemawiajij do mego przekonania.



I I .

Zywot Sainte-Beuve’a, brany od strony wydarzen zewn^trz- 
nych, da si§ w krötkos'ci opowiedziee. Urodzil sj§ w B o u l o g u e - s u r -  

Mer, w grudniu 1804 r., z ojea wifjcej niz pi§6dziesigt lat majgcego, 
co tez, w zwigzku z zalobij, matki, ktöra oplakiAvala m§za, a v  rok nie' 
spelna po slubie, odbije si§ na jego dziecinstwie, powlecze je m e l a n -  

cholig, smutkiem, „staroScig“ przedwczesng.
Wychowaly go kobiety (matka i ciotka) odejmujfjc sobie prarwie 

od ust. Ich staraniem zostal wyslany do P ar jrza 1818 r., ksztalcü 
si<j tu w rozmaitych szkolach srednich (College Cbarlemagne i Bour
bon), wymykajgc si§ cz§sto, dzi§ki svvobodzie jakiej uzywal, do t. zvv. 
„A teneum“, gdzie sluchal chciwie glosniejszych öwczesnych uezo- 
uych uaturalistöw (Magendie, Robiquet i t. p.). Obudziwszy w sobie 
zamilowanie do medycyny, wstgpil nawet do szkoly lekarskiej, wy- 
padki jednak i okolieznoSci wszelakie zycia skierowaly go na inne 
pole pracy i wczeSnie wlozyly piöro do r§ki.

Powstalo w Paryzu 1824 r., znane i u nas z powodu Mickievvi-  
cza, slynne czasop ism o  „Globe“, w ktörem m lody  Student medycyny, 
dzi§ki.zyczliwoSci jednego ze swoich profesoröw, zaezgl aplikow ac,  
pisujgc skromne sp raw ozdania  z ksigzek, zaznaezone iuicyalami S .-B .  
Powoli objawial si§ talent pisarski. Wkrötce niektöre artykuly po- 
cz§ly zwracac uwag§, jeden z nich, o Swiezo wydanyth „Odachi Bal- 
ladach“ W. Hugo, zostal nawet wyrözniony przez Goethe’go, o czem 
z p ew n g  dumg i ukrytem zadowoleniem, wspomina sam S .-B e u v e ,  
w swojej k rötk iej  b iograh i.  Bylo to 1827 r. W tym czasie, byc mo
ze zach§cony powodzeniem, a — jak  sam twierdzi —- widzgc, iz w kie- 
runku literatury latwiej b§dzie si§ mögl przebic, zegua medycyny 
i oddaje si§ na seryo pracy l i terack ie j .  Tego samego roku rozpoczy- 
na publikowac w „Globe’ie“, a av nastepnym (1828r.) wydaje av ksigz- 
ce prac§, p. t. „Poezya francuska w X V I  stuleciu“, ktöra znaczy 
pierwszy, wazuiejszy etap w jego zaw odzie ,  tu boAviem Avystgpi 
wyrazniejako przeciwnikdogmatu klasycyzmu i skruszy kopij§ Avobro- 
nie nowopowstajgcej szkoly romantycznej. Wazng röwniez datg, 
av jego ewolueyi literackiej, jest  1829 r. w ktörym sam oglasza tomik 
poezyj („Vie, poesies et pensdes de Joseph Delorme“), prnguijc nim, 
poniekgd, saniemu cos znaczyc w nowym ruebu twörczym, ktörego po- 
przeduio stal si$ rzeeznikiem av krytyce. Wszedlszy dwoma droga-



®i (lo literatury, zecbce, jakis czas, na ob« utrzyniywac si§ röwnn- 
^esn ie , na jednej wszakze spotkajg go sanie prawie zawody i gory- 
f ze, na drugiej za to — powodzenie, uznanie, w koncu slawa. Na t.ej 
drugiej, pozegnawszy marzenia i zludzenia, pozostanie az do zgonu 
wierny literaturze, zdumiewajgc wszystkich tytaniczng pracg, zami- 
owaniem do niej, taleutem, wiedzg. Porzgdnie spracowauy, uswie- 

tniajijc piörem swojein niejedno pismo öwczesne („National“. „Revue 
des deux nioudes i t. p.) bez wi^kszych dla siebie korzysoi materyal- 
üych, gdy sposobnosc siq nadarzyla przerwal w 1837 r., na krötko, 
zmudng pracij krytyka feljetonowego i wystgpil w charakterze profe- 
sora A k a d e m i i ,  w Lozannie. Tutaj, z wykladöw, studyöw 
1 rozwazan, powstajg pierwsze ksiggi jednego ze znakomitszych dziel 
jego, mianowicie „Historyi Port-Royal’u “, ktörego ostatecznein opra- 
cowaniem i wydaniem zaj§ty b§dzie w przeciggu lat dwudziestu, po- 
swii;caj§c mu, jak wyznaje, wszelkie wczasy swoje i mysl swobodmj, 
(delinity wne wydanie obejmuje siedem tomöw). W nast^pnym roku 
powraca znowu do Paryza i tu w dalszym cijjgu bied? klepie, zyjgc 
w ytn roku zycia, prawdziwie po studencku, w dwöch pokoikach 
czwartego pigtra, oddany codziennej pracy piöra, pozbawiony pew- 
niejszej poilstawy istnienia, podezas gdy röwiesnicy i koledzy jego, 
z ktörymi rozpoczynal byl swöj zawöd pisarski, wszyscy juz byli na 
stanowiskach wysokich, zaszczytnych i zabezpieczajgcych od niepew- 
nosci losu. J e s t  tem widocznie rozgoryczony i zgu^biony. VV 184-0 r. 
zostaje mianowany bibliotekarzem (konserwatorem) biblioteki Maza- 
rine, w 1844 r. zas powolany do Akademii Francuskiej. Rewolucya 
1848 r. pozbawia go skromnej posady i . wykoleja na czas jakis, a to 
skutkiem nieenych podejrzen i napasci paru niech§tnych, oskarzajg- 
cych go o pobierauie zoldu z sekretnych funduszöw obalonego rzgdu. 
Rzecz sie nastijpnie wyjasnila na korzysc oskarzonego (chodzilo tu
o s t o  franköw, asygnowanych na napraw§ pieca bibliotecznego), 
cios byl wszakze zabolesny ua razie, opinia tu i owdzie zachwiana, 
atmosfera dokola dwuznaczna, skorzyst.al wi§c powtörnie ze sposo- 
bnosci opuszczenia Paryza i przeuiösl si§ na wyklady uniwersyteckie 
do Liege, gdzie möwii o „Chateaubriand’zie i jego grupie literackiej“, 
(pod tym tytulem oglosi pözniej dwutomowe dzielo). Po roku pracy 
profesorskiej znajdujemy go znowu w Paryzu przy stole redakeyj- 
nym dziennika „Constitutionnel“, w ktörym rozpoczyna sery§ swoich 
slynnych feljetonöw krytycznych: „Causeries du Lundi“. W 1852 r., 
po zamachu stanu, pojednany ze specyalnych powodöw z rzgdem dru- 
giego cesarstwa o czem pözniej — pracuje dalej vv urz^dowym 
M o u i t o r  z e. Mianowany w 1854 r. profeserem poezyi laciüskiej 
w .College de F rance“, po dwöch wykladach, zostaje wprost sp§dzo-



ny z katedry, przez swoich przeciwniköw politycznych, poduieconych 
przeciw niemu dlugoletnig urazgi nprzedzeniami. Nastgpnie (1857 r.> 
obejmuje katedrg literatury w „Szkole normalnej“, na ktörej pozo- 
staje cztery lata. Obdarzony przez Napoleona, 1865 r., godnosciii 
natorskg, uzywa stanowiska swego w obronie zasrozonych, przez rzi}- 
dy reakcyjne, swoböd obywatelskich i niezaleznoSci mysli, zrywa 
w koneu z prasg oHcyalng i przeehodzi do opozycyi. To tez, gdy 
w 1869 r. Smierc przyjdzie, dokola trumny jego skupi sig wybör spole
czenstwa francuskiego, liczm wielbiciele zmieszajij, sig z ttumem nie- 
dawnych jeszcze antagonistöw, przejednanych niedwuznaczni} szla- 
chetnoScig wystgpieh jego z la t  ostatnich.

Je s t  to szkielet zywota — schemat, z oznaczeniem kilku wyraz- 
niejszych punktöw, kilkudziesigciu lat nieprzerywanej, galeruiczej 
niemal, pracy zawodowej, ktöra samemu pracownikowi niewiele przy- 
noszgc, podiug zasiug i zdolnoSci, pozostawiala. zaledwie parg godzin 
wytchnienia w tygodniu, Fraucyg natomiast obdarzyla jedynym 
w swoim rodzaju, nieiatwo dajgcym sig odszukac gdzieindziej, z gör§ 
50 tomöw wynoszgcym, pomuikiem krytyki literackiej, ktöry nie tyl
ko w wynikach pracy umyslowej narodu francuskiego, zajmuje wy- 
niosle miejsce, ale i w wysilkach my.<li powszechiiej wiele znaczy. 
Je s t  to najpozytywniejszy rezultat zycia S.-Beuve’a, gdyz to do czego, 
dla siebie wylgcznie, doszedl po latacli wielu i wielu zabiegach, jest 
bardzo niezuacznem, w kazdym razie nieimponujgcem.

Gdy jeduak öw szkielet suchy wypelnimy migs'niami i uerwami, 
gdy poruszymy wszelkiemi sprgzyny, ktöre go ozywialy, a wniknie- 
my w treSc dusz}', ktörej dawai schronienie, wöwczas to zycie jedno- 
stajne, ubogie w zdarzenia gioSne, zewugtrznie doSc powszeduie, za- 
drga wewngtrz taki} masa dzwigköw rozmaitych, odsloni nieprzebra- 
ng iloSc zjawisk röznolitych, procesöw ziozonych, pobudek sprzecz- 
nych, stanöw subtelnych, taki} moe znajdziemy w obrgbie jego mate- 
ryalu psychicznego, tyle odcieni, zwrotöw, wysilköw i rezygnacyi 
w uczuciach, pragnieniach i mySlach, ze to wszystko wyda sig kazde- 
mu zgola nieprzecigtnem, rzadkiem i nad wyraz ciekawem, a przy- 
tem trudnem do ogarnigcia od jeduego rzutu oka, niezawsze dajijcem 
sie wyrozumiec i odgadngc.

Skoro zeclicemy to plynne i nieustaloue zycie wyrazac fbrmulka- 
mi zkondensowanemi, czego migdzy innemi dokonalE. Faguet w prze- 
pysznym swoim skgdingd portrecie S.-Beuve’a, — bardzo latwo mo
zemy clivbid, mnöstwa faktöw uieuwzglgdnic, co najwyzej oswietlic 
jaskrawo niektön* partye te^o ustroju szczegölniejszego, pozostawia- 
jgc inne w mroku. Faguet, charakteryzujgc dosaduie i kanciasto au- 
tora „Port-Royal’u“, dowodzgc, iz to tylko jego upodobania, smaki,



kaprysy podlegafy ewolucyi, nie zas Charakter, ideje i wierzenia, po
wiada ostateczuie o nim: „byt 011 zawsze tym samym, w kazdym cza- 
sie, byl ciekawym i tylko ciekawym, nie wierz^c, izby ciekawosc owa 
prowadzila go do czegokolwiekb^dz“. (ob. „Politycy i MoraliSci X IX  
W.“ serya 3-ia). W  ten sposöb daje si§ mechanizmowi bardzo zawi- 
lemu, w ktörym wiele köl i kölek porusza si§ dokola rozmaitych osi,
— jedn^ öS gtöwnij., jakby ona jedynie rozstrzygala zawsze 0 obro- 
tacb calosci. Tymczasem tak nie jest. Byl S.-Beuve niew^tpliwie 
bardzo ciekawym, pod wzgl§dem uczuciowym i intelektualnym — wie- 
dzijc zreszt$, iz ciekawosc ta prowadzi go do zaspokojenia uienasyco- 
uej ciekawosci swiata, uatury ludzkiej i t. p. — po za tem jednak, byl 
jeszcze, niekiedy wierzijcym, bardzo cz§sto marzycielem, czasami en- 
tuzyasti}, wreszcie nieraz bezinteresownym szermierzem wielu idej, 
ktöre chyba przemawialy nietylko do jego ciekawosci, ktörych war- 
tosc oceniat nietylko z osobistego punktu widzenia. Powiadajg,: byl 
tak zmienny, jak malo kto, co wiosn§ niemal zrzucal jednij, skör§ 
i wchodzil w innij, wszystkiego pröbowal po kolei, nikomu i niczemu 
uie oddajijc pierwszenstwa, gdyz jednoczesnie odczuwal legion ch§ci, 
pragnien i upodoban, ktöre wszystkie, uierozdzielnie, weszly do jego 
duszy. Zarzucaji} mu, iss nie wytrwal w zadnym zapale swoim, w za- 
dnem wierzeniu bijdz przywi^zaniu, ze wszystko i wszystkich, z czem- 
kolwiek byl zwi^zany i z kimkolwiek si§ bratal, porzucil i odstijpil, 
ze wyparl si§ — a jak  chc^ niektörzy nawet zdradzil, — wszystkich 
przyjaciöt i wszelkie idealy, a wi§c po porz^dku: W. Hugo i ro- 
mantyköw, Saint-Simon’a i jego nauki, Lamennais’go i jego wiary, 
liberatöw i konserwatystöw, republikanöw zaröwno jak  i monarchi- 
stöw, wierz!|cych i wolnomyslnych, katoliköw i protestantöw: slowem 
uajrozmaitszych ludzi i najsprzeczniejsze kiernnki mysli i dzialalno- 
sci, z ktöremi cliwilowo zycie go stykalo.

To w s z y s tk o  —  prawda! B y l  n ie s ly ch a n ie  ru ch liw y  i zm ien n y  
av sw oich  w yzn an iach  Aviary i d^zeniach, przechodzil z obozu do ob o 
zu, ze  s ta n o w isk a  na s tan ow isk o ,  wSlizgiAval si§ wsz§dzie z latwuscifj  
i Avyslizgiwal si§ zew sz^d , w y z y s k iw a l  i ek sp lo ro w a l  w sz e lk ie  sto -  
sunki lu dzk ie ,  w sz e lk ie  s fe r y  zy c ia  i rözne d z ie d z in y  mySli, n ie ty lk o  
je d u a k z e  d la te g o ,  ze k o ch a l  zmiennoSc, ze  ua zim no ten  sport  upra-  
w ia l ,  ze to odpoAviadalo j e g o  in teresom . U sposob ien ie  do zm iennosci  
tk w ito  Avprawdzie w je g o  naturze m ora ln ej ,  o lbrzym ia  Avszechogarnia- 
jijca iu te l ig ie n c y a  n iep o zw a la la  röw n iez  na z b y t  d lu g ie  i jed nostron -  
n e — jak  w sze lk i  z a c h w y t  — u w ie lb ien ia  tych  lub iu u y ch  spraAv
i przedm iotöw , nieslabnij.ce z a s  p ra g n ien ie  poznania  w s z y s tk ie g o  co  
b y lo  i zAvi lzenia ust u röznych  zrödel,  zm u sza lo  do op uszczania  jed-



nycli, wöwezas gdy sig zblizal ku drugim — ale powody do zmienno- 
sci i do odstgpstwa spoczywaly, w niemniejszej mierze, po za nim 
w otoczeniu, w stosunkach wszelkich: zmieniali sig i zuzywali ludzie, 
»ietrzaly  ideje, przezywaly sig kierunki — nie mozna bylo tego ko~ 
chac stale, jednakowem uczueiem, mied do tego jednakowe przekona-  
nie, utad i wierzyd uiezmiennie. Przy ocenie t. zw. przeniewierstw 
S -Beuve a, jak  wogöle jego zmiennoäci, trzeba uwzgledniac nietylko 
przyczyuy ich zalezne od niego, pobudki godziwe, bgdz niezbyt za- 
szczytne, ale i to takze, iz jemu nieraz sprzeniewierzaly sig rzeczy
i ludzie, ze wzglgdem niego niedochowywano przyrzeczen, ze cierpial 
od obojgtnogci bgdz niewiary innych. Ludzi! on i zwodzii, zapo- 
wiadal, przyrzekal i nie dotrzymywal, ale i sam sig hidzil, a przytenv 
byl ludzouy i zwodzony.

Ilozwazajgc ten okres swego zycia, w ktörym balansowal i ch j-  
lil sig na wszelkie strony, czgsciej i wyrazniej, niz kiedykolwiek. 
tak charakteryzuje wszelkie swoje zwigzki, zmiany i przejscia: 
*... Zaczglem otwarcie i dosadnie od X V IH  w. najbardziej krancowe- 
go, od Tracy ego, Daunau, Lam ark’a i fizyologii: tu szukad prawdzi- 
wego rdzeniaj mej istoty. Stgd przeszedlem przez szkolg doktryner- 
skg i psycbologiczng „Globe’u“, czynigc jednakze zastrzezenia i nie 
godzgc sig w zupelno^ci. Nastgpuie zwröcilem sig ku romantyzmo- 
wi poetyckiemu i przeszedlem przez Swiat W. Hugo, wyglgdajgc tak, 
jakbym byl z nim zlany, przesunalem sig w dalszym ciggu, albo ra
czej ocieralem sig o Saint-Simonizm i prawie natychmiast o swiat La- 
mennais’go, podöwezas jeszcze bardzo katolicki. W 1837, w Lozan- 
nie, zetknglem sig z kalwinizmem i metodyzmem, i byiem zmuszony 
zainteresowad go do siebie. We wszystkich tych przejsciach, nigdy 
nie tracilem swej woli i swego sgdu (z wyjgtkiem jednej chwili, 
w swiecie Hugo i to skutkiem czaru); nigdy uie angazowalem swoje- 
go wierzenia, ale tak dobrze rozumialem rzeczy i ludzi, ze dawalem 
j a k n a j w i g k s z e  n a d z i e j e  szczerym, ktörzy pragngli muie 
nawröcid i sgdzili, iz juz jestem ich. Ciekawosc moja, zgdza widze- 
nia wszystkiego zblizka, jaknajwyzsza rozkosz jakg znajdywalem 
w wyszukiwaniu prawdy wzglgdnej kazdej rzeczy i kazdej orgauiza- 
cyi, wszystko to pociggalo mnie ku tej seryi eksperymentöw, ktöre 
byly dla mnie dlugim kursem fizyologii moralnej“ J).

Gdybysmy mieli wierzyd temu, co powyzej o sobie möwi 
S.-Beuve, gdyby w istocie wszelkie przemiauy, jakim w tej do- 
bie swego zycia i w innych podlogal, byly wywolywane tylko Swiado-

>) Portrety Literackie, t. 111.



cli^ciij, eksperymentowania na chlodno, w takim razie, poglad Ka- 
guet’a i wielu innycb, iz byt on przez cale zycie tylko ciekawym, nie 
troszcz^c si§ wcale o to, dokipl dojdzie na tej drodze, bylby w zupel- 
I]osci trafnym i tlömaczylby go calkowicie. Jednakze rzeczy inaczej 
si§ niajjj,'). W sjplzie wtasnym o okresie „burzy i prijdu“ istnienia 
s"'ego, uwydatnit on dobrze najpierwotniejsze i wiecznie wystepuj;}- 
(:e tlo swej natury moralnej: sceptycyzm (möwi^c, iz kluczem do je 
go duszy, s$ ideje filozoficzne X V II I  w.). Na tym gruncie prze- 
szczepilo si§ wszystko czemkolwiek byl zaprz§tni§ty, ale dokonywalo 
si§ to niezawsze na mocy wyltjcznie zijdzy poszukiwania prawdy 
Wzgl^dnej wszecbrzeczy, pod naciskiem ciekawosci jedynie, spraguio- 
uej bliskiego widoku przedmiotöw röznycli i w przew idywaniu trze- 
zwem pozytku „kursu fizyologii moralnej'. Po zatem wszystkiem 
party go inne sily, pragu^l i domagal si§ wielu innycli rozkoszy
i przyjemnosci, mial potrzeby i nami^tnosci mniej spokojue i po olim- 
pijsku nie zröwnowazone. Zaznaczyl S. Beuve wybornie jeden z pod- 
stawowych rysöw umyslowosci wlasnej, mianowicie: niezaleznoäc my
sli i s^du, zapominajfjc wszakze o tem, ze swoboda umyslu robila 
Wpi awdzie swoje: zastrzegala sie, w$tpila, wzdrygala si§ wobec dlu- 
gich zobowi^zan i t. p , temperament zas, z$dze, nami§tnosci, t^skno- 
ty i nadzieje, popycbaly go w objecia rzeczy i stosunköw ludzkich, 
ktore, b§d$c przedmiotem ciekawosci zawsze czynnej, byly zarazem 
przedmiotem gor<j.cego upragnienia, dlugo zywionego w gl§binacb 
istoty wlasnej. Na rozmi§klym gruncie swiadomego i przyrodzone- 
go sceptycyzmu, wykwitaly nieraz jaskrawe kwiaty wiary i nadziei, 
rosly g^szcze ambicyj trawiijcych i z$dz ponurycli, — w duszy prze- 
zornej, wqtpi$cej i powsci^gajfjcej si§ w patosie, huczalo nieraz od 
wichru uczuc wyczekuj^cych zaspokojenia. Pomimo wrodzoiuj, nieu- 
zytosc i powscifjgliwosc, S. Beuve nietylko „ocieral sie“, „s^siado- 
Wat“, „przecbodzil“, „stykal si§“ w zyciu z tem lub owem, on wr nie- 
jedno wehodzil, niejednem przenikal sig, niejedno podzielal.

I tak — dla przykladu: W owym czasie, kiedy jakoby mial byc 
■Wyznawc ,̂ „szczerym i stanowczym“, najbardziej krancowego wieku 
X V II I -g o “ byt wlaSnie opanowany „poboznosciij, goifjc^“, o czem

') Ostatni krytyk i biograf S.-Beuve'a, (i. Michaut, wykazal doskonale 
w dziele swojem, sledzae krok za krokiem zycie jego, iz cytowana eharakte- 
i’.v.styka nie zawsze stoi w zgodzie z rzeczywistoseia. Po wielu latach, obser- 
" ujac przeszlosc spokojnie, wydawalo sie S. Beuve'owi, ze tak samo byl uspo- 
sobiony do rzeczy, wsröd ktörych niegdys stat, jak wöwczas, gdy byt od nich 
zdala. Zreszta blad w cliarakterystyce tej, wystijpuje nie tylko w swietle ba- 
daii szczegölowych



swiadczg nie tylko listy jego do ksiedza Barbe’a, lecz te wszelkie wy- 
zuania, ktöre o sobie czyni, w kilka lat pözniej, w utworach p o e t y c -  

k i c l i  (J. Delorme, Consolations). Wprawdzie za te lata mlodzierr 
czych porywöw i niepokojöw, nie moze by6 S.-Beuve o d p o w i e d z i a l -  

ny, jak  uie jest  nim röwniez, za to pözniejsze nad wyraz zgodne przy- 
stosowanie sig do zröwnowazonej i umiarkowanej doktryny „(ilobe u‘ , 
poniewaz w tym okresie zycia, z koniecznosci zewnetrznych i z  po
wodu malej dojrzalosci osobistej, wigcej illegal innym i wehodzil 
w gotowe formy, niz samodzielnie wybieral wsröd masy i s t n i e j g c y c h -  

Pierwszy jego samoistny zaclnvyt, to uwielbienie Y. Hugo, twörczo- 
sei jego i wogöle oddanie sig ruchowi romantyzmu. A nie jest  to 
tylko skutek clnvilowego „uroku“, lecz wyznanie oparte na podsta- 
wie wyrozumowanej röwniez, przeswiadezenie o potrzebie nowycli 
natchnien twörczych, pragnieuie swiezszych form i idej. Zlozyl tego 
dowody, nie tylko wychwalajgc nadmiernie V. Hugo — z czego tak 
dworowal uszczypliwy H. Heine — ale takze, zwalczajgc namigtnie 
przezytg doktryng klasycyzmu i wystgpujgc w roli „genealoga ro
mantyzmu“, ktöry pragngl ustauowic historycznie prawomoenose no- 
wej szkoly, przez wyszukanie jej poprzedniköwf dokonaltego w pierw- 
szej wigkszej pracy swojej „Obraz poezyi X Y I  w.“). W tymze cza- 
sie zwierza sig, przed przyjacielem swoim (ks. Barbe), iz po licznych 
„naduzyciach i zwgtpieniach filozoficznych“ doszedl do przekouania, 
ze „prawdziwy spoköj osigga sig u m  tym padole tylko za sprawg reli- 
gii, religii katolickiej, wyznawauej inteligentnie i z  ulegloscig“-
O Saint Simonizm i Lamennais’go religig nietylko „ocieral sig“, lecz 
wehodzil w te „systematy ekscentryczne“ duszg udrgezong i zachwia- 
ng, poszukujgcg namigtnie i rozpaczliwie jakiegos pewniej«zego wy- 
zuania, szerszej religijnosci, lepszych praw moralnych. Popychany 
byl w tym kieruuku, jak  sluszuie dowodzi ostatni biograf jego, przez 
swoje dgznoSci demokratyczne, przez wspomnienia dawniejszego al- 
truizmu krancowego i wzburzong uczuciowoSc.

Ja k  ta ostatnia wyglgdala, po doznanym zawodzie pierwszej 
gwaltownej milosci, niech swiadczy ten ustgp z listu do przyja- 
ciela (do J .  Pavie’go z 1830 r.) „O, möj przyjacielu, uiödl sig 
za mnie i kochaj mnie, gdyz przechodzg przez straszliwe cierpienia 
duszy; cala poezya moja zniweezona, cala miloSc moja bez wyjScia 
pozera mnie i staje sig cierpkg... Cierpieniem mojem i mojg zbrod- 
nig, jest  to, iz nie jestem kochany tak jak  pragnjjlbym nim byc, jak 
chcialbym byc kochajgcym. Oto jest tajemnica mego szalonego 
istuienia, bez cigglosci, ostoi, celu, bez pracy dla przyszlosci“. Tak 
namigtnie i beznadziejnie odzywal sig chyba, pröcz niego, tylko 
(1. Leopardi, w podobuych okolicznoSciacb. A kto zyje tego rodzaju  
zamgtem duszy, wywolanym nietylko cierpieniem zawiedzionych



«czuc, lecz mnöstweni udreczen i zwgtpien natury moralnej, filozofi- 
«znej i t. ]>., ten dalekim jest od sceptyzmu spokojnego i wyrachowa- 
“ ego ten szarpie sig i miota na wszystkie strony, a nie pogodnie
i ciekawie „eksperymentuje“. Ten wprawdzie, tego rodzaju przej- 
^ciami. rozwija w sobie i wzmacnia sceptycyzm, gdy go ma zwiaszcza 
°d D tt ury poddostatkiem, wcliodzi na jego pochyloäö, ale sceptykiem 
zawodowym jeszcze nie jest. Stal sig nim i S.-Beuve, o wiele pözniej, 
?dy przeszedl przez wszelkie ospy i epidemie mlodego wieku, w tym 
okresie jednak wyrywal sig z jego szponöw niejednokrotnie, pragngl 
Han lekarstwa i z niemalq. dozg wiary czerpal z wielu zrödel, od ktö- 
i'ych wyczekiwai uzdrowienia.

DlaczegöÄ wiec nie zatrzymal sig przy zadnem na stale, bgdz na 
dliizej, dlaczego, nigdzie nie znalaztszy pokrzepienia, zewszgd po prö- 
bie uchodzil jaknajspieszniej, tracil zaufauie, przerywal stosunki? 
A wigc naprzöd dlatego, iz byla to natura trudnn, nad wszelkie poje- 
,-ie, do nalezytego zaspokojenia, z powodu swego röznolitego skiadu,
i niezwyczajnej zlozonoäci potrzeb i pragnien, — istota, ktörej calko- 
wicie niepotrafilaby zadosc uczynie zadna doktryna, zadne wierze- 
»ie bgdz program-, nastgpme, ze podobna organizacya duchowa, skoro 
tylko weszia w jakgS okreslong formg, natychmiast czula, iz jes t  w niej 
zaciasno, a przytem przystawala do niej jedng z wielu — jakgs 
strong swojg, podezas gdy inne albo jg trzyly  sig chwilowem skrgpo- 
waniem, albo roily o czems nowem, albo w koncu krytykowaly za- 
chowanie sig tej ograniczonej i uzaleznionej, olsnionej bgdz zachwy- 
conej. Wreszcie dlatego, ze i doktryny owe, ktöre chwilowo niewo- 
lily bgdz dogadzaly usposobieniom S.-Beuve’a, same sig zmienialy 
bardzo 11a niekorzysc, przezywaly sig, tracily swojg swiezosö, a nie
raz i grunt pod nogami.

Tak bylo z romantyzmem, z Saint-Simonizmem, z Lamenezi- 
zniem i t. p. Niepodobna bylo, po minigdu pierwszycb zachwytöw, 
podzielac stale rozmaitych wyskoköw i wybujaioSci zbytecznych ro- 
mantyzmu, triulno bylo godzic sig na wszelkie zwyrodnienia doktry
ny sensymonistycznej, ua erotyczno-reformatorskie maskarady Enfau- 
t in’öw i Bazard’öw, zaröwno, jak  i 11a zbyt indywidualne zapgdy i bun- 
ty, szlachetnego rozbitka nawy kos'ciola powszecbnego,Lamennais'go.

Te i tym podobne przyczyny, zaröwno indywidualne, jak i ze- 
wngtrzne, przerywaly urok, rozczarowywaly i ostudzaly S.-Beuve'a. 
Zresztg. umial 011 wszelkim swoim przebytym ukochaniom, wszelkim 
doktrynom, 0 ktöre sig „ocieral“, podlug wlasnego pojgcia, oddac na- 
lezytg sprawiedliwoöc, przyznac im to, co im sig slusznie nalezalo. Co 
do romantyzmu, np. to zrywal 011 wiecej z jego przedstawicielami, 
niz z nim samym, gdy zaS mijaly osobiste urazy i nieebgei, oceuial
i ich, podlug zaslug i sumienia. Wprawdzii- möglby nie przezyw ac



uböstwiauego niegdys mistrza, Y. Hugo, „cyklopem“ i t. p., wpraw
dzie möglby byc mniej cierpkim i wcigz zastrzegajgcym sig w pöz- 
niejszych swych ocenacli twörczosci: V. Hugo, Lamartine’a, Al. de 
A'igny'ego i t. p., to wszystko jednak, nie bylo jakgs nizkg nienawi- 
scig opuszczonych przyjaciöl, ^l^bokg a zdradzieckg i n i e p r z e j e d n a n ?  

niechgcifj, wzglgdem nich. Wszak pisat nawet do pani V. Hugo ( c z e r w i e c  

1869), z e  chodzi mu o to, by nie stracic swego stanowiska w s z e r e g a c h  

„weteranöw Hernani'ego", i ze boleje nad tem, iz z powodu choroby 
nie moze byc na jego wznowionem przedstawienin, „na tym j u b i -  
l e u s z u  poezji“ — jak  s i g  wyrazit.

Z nikim, co prawda, nie zwigzal sig S.-Beuve na cale zycie, roz- 
luznil i zauiechal wielu stosunköw z pojedynczymi ludzmi, grupami 
towarzyskiemi, stronnictwami calemi, zeby wszakze mial stale upra- 
wiae „zdradg“ i byl „renegatem“, jak  twierdzg niektörzy za pani;} de 
Girardin, tego niepodobua utrzymywac. Renegatom i zdrajcom po- 
wodzi sig zazwyczaj w zyciu, obsypujg ich laskami i wzglgdami, osia- 
gajg wiele, gdyz z wielu stron otrzymujg: S.-Beuve'a wci;jz spotyka- 
ly niepowodzenia, a to co zdobyl dla siebie, bylo albo godziwg nagro- 
dq za pracg i uzdolnieuie wyjatkowe, albo wcale nie stalo 11a pozio- 
mie jego zaslug. Niekiedy zblizal sig S.-Beuve du ludzi, w nadziei. 
ze go wesprg i dopomogg w zdobyciu srodköw do zabezpieczenia bytu
i pracy spokojnei, ezasami zwracat s i g  ku nim przez pröznosc, dla za- 
spokojenia ambicyi stawy literackiej lub urzeczywistnienia idealu 
zycia towarzyskiego, dos6 czysto pociggalv go szczere potrzeby ser
ca, nigdy jednak jakas nizka cligc wyzysku, stosunköw i okolicznosci, 
gruby interes — bez czci i wiary. Tez same powody odsuwaly go od 
tych, z ktörymi — nieraz przypadkowo — wigzaly go losu zdarzenia. 
Nadzieje czgsto zawodzily, stosunki nie dopisywaly, rozczarowanie, 
gorycz — rozluznialy w§zly, ktöre niekiedy przecinalo nieporozu- 
mienie, rozdraäuione uczucie, kaprys, bfahostka jakas, albo duma
i wygörowane pojgcie godnosci osobistej, a raczej niezaleznosci wla- 
snej. Grupg „(:rlobe'u“ por/.ucil dlatego, iz mu sig zdawalo, ze go 
traktuj;} z göry, a przytem pragng tylko wyzyskad jego zdolnosci; re- 
publikanöw i organ ich „National-* (redagowany przez slynuego pu- 
blicystg Armand a Carrel’a) — w ktörym od 1830 — 34 r. zwalczal 
„Monarchie Lipcowg“ — opuseil z powodu drobnostki, ktöra wszak
ze, dla czlowieka milujgcego swobodg mysli i niezaleznosc zdania, —- 
tem niebyla. Zarzucono mu „zdradg“ dlatego, ze wyrozumiale ode- 
zwal sig, w artykule swoim 0 filozofie Ballanche u, 0 jego uczuciach ro- 
jalistycznych; nie dziw wigc, ze nietolerancya go oburzyla i, ze oce- 
niajgc zajs'cie to, wyrazil sig z gorycza o „duchupartyi“, ktöry nau- 
czyl go, ze „prawdziwi literaci i umysly krytyczne malo zyskujg la-



CZ!}c si§ z grupami politycznemi“... Dobrze mu bylo potem w wy- 
tworuych i umiej^cych ocenic jego wysokii kultury literackij salo- 
Dach i kolach orleanistöw (pani <le Reeamier, ksigzna de Broglie, pan 
de M0 I6 i t. p .), cenil te zwiijzki i sam cieszyi si<j tarn uznaniem, mi- 
n,o to wiernoSci im nie dochowal, ovvszem, nawet ostro i zjadliwie 
wystqpit przeciw tym, ktörzy do zmienionych warunköw nie chcieli 
S1? dostroic. Po „Rewolucyi Lutowej“, wreszcie po napoleoiiskim za- 
machu stanu (1852 r.) S.-Beuve, pozbawiony oparcia, a zawsze poszu- 
küj^cy jakiegos, przechylil si§ w strone imperyalizmu i przejednal 
Sl  ̂ z cesarstwem; möglby wprawdzie dokonac tego zwrotu, bez pote- 
Inania i wyszydzania wczorajszych sprzymierzeiicöw, jezeli jednak 
dopuscit si§ tego, to w polowie, jak  zawsze zresztfj, mial stusznosd.

W glosnym artykule „Les R eg re ts“ (zale), ktörego przebaczyc 
n'u nie mogfj, dawat zjadliwq, odpraw§ tym, ktörzy niepocieszeni s^ 
dlatego, ze „ze zlosciij, patrzsj na to co jest i dzieje sie bez nich“. Nie 
ttiog^cym pojednac sitj z nowym rzijdem povviadal: „co do mnie, r ie  
lnogtj mied wielkiej litosci dla ludzi, ktörych pröcz nieszcz^scia nie 
stania witjcej u steru rzjjdu, zadne inne nie spotkalo“: Sam zas uspra- 
'viedliwiat swoje pojednanie w ten sposöb: „wdzi§czny jestem kazde- 
n|u rzijdowi, ktöry mi zapewnia lad, rekojmi§ cywilizacyi, wreszcie 
Pf'actj umozliu iajcj-Ccj, svvobodny rozwöj uzdolnieii moich: dzi§kuj§ mu 

to i jestem gotöw, podtug skromnych sil swoich wspierac go“ ').
Lepiej bytoby dla jego niew^tpliwej uczciwosci i chwaly imie- 

nia, zeby artykul« tego nie pisal, o zdradg jednak pomawiac go tru- 
dno. Naprzöd dlatego, ze S.-Beuve w istocie, przedewszystkiem po- 
szukiwat dla siebie warunköw takich, ktöreby mu zapewnialy nieza- 
leznosd pracy, „swobodny rozwöj zdolnosci“, a mögl szczerze ludzie 
si§, w pocz^tkach drugiego cesarstwa, ze rztjdy Napoleona I I I  zape- 
" niat mu je; powtöre, ze potrafit stanowezo rzijdom tym si$ przeeiw- 
stawic, gdy przekonal si§, iz niezaleznosc mysli i swoboda pracy umy
slowej, narazoni* jest przez nie na szwank i niebezpieczeiistwo. A je- 
zeli nawet taki bezwzgl^dny s§dzia S.-Beuve'a, jak Golani, po wszel- 
kich zarzutach przyznaje mu, iz „nigdy on nie byl lokajem cesarstwa“ 
( n j a m a i s  i 1 n’a 6 t  e l e  v a l e t  d e  l ’e m p i r e “—ob. „Essais de 
critique“), to i my mozemy wijtpli wosei wszelkich si§ wyrzec i sumie- 
öie swoje uspokoic. Mozemy tez zaufac temu, co sam S.-Beuve o so- 
oie powiada: „moglem wprawdzie byc blizkim sloniny, nie dalem si^ 
jednak ztapac w pastk§ na myszy“, gdyz w zdaniu tem tkwi gl^boka 
Prawda i trafne uj^cie tego czem byl, wobec rozmaitycb pokus z j -  
ciowych.

*) Causeries du Lnndi, t. VI.



Xiewijtpliwie, mniej byloby tych „odstgpstw“ i „ocUzczepienstw , 
mniej wszelkiego gatunku i wartosci: uraz, d$söw, podraznien milosci 
wtasuej, mniej gotowoäci do naglych zwrotöw, do latwego „odczepia* 
nia sie“ od ludzi i stosunköw (charakteryzujijc niektöre swoje prze- 
skoki, bardzo ciekawie i sobie wlasciwie powiada S.-Beuve: „j f  ® e 
d e 1 i a i “ -  i nie wigeej...), gdybyämy mieli do czynienia z kims, co- 
by posiada! wigeej od niego dysi-ypliny moralnej i umyslowej, a raczej 
wigeej jednolitosci psychicznej, wigeej moznosci wylqcznego przejfflO' 
wania sig danemi przedmiotami 1 sprawami. S.-Beuve cierpial od ua- 
tury na brak tego wszystkiego, a przytem, jakby party byl wcisj.z na- 
przöd nieusypiajijc^ zasada ruchu, pragnieniem rozmaito&i zyciowej; 
skoro \vi§c cos, dokola niego, ruoh swöj powstrzymywalo, stawalo 
w biegu, krzeplo bijdz odkwitalo, gdy jakas forma zycia, ktönj nawie- 
dzal, wyczerpywala swojg. sifg rzutu i rozwoju dalszego nieobiecy wa- 
la, on j$ pomijal — czasami z przykroöciq dla siebie, uiekiedy nie- 
ribale i ohojgtnie —i szedl dalej, oryentowal sig ku innym, swiezszym 
wigeej obiecuj^oym zywotnosci.

Byl ze to dyletantyzm pospolity, nieuzuajijcy najmniejszych zo- 
bowisjzan wzglgdem przedmiotö w, ku ktörym zwraca sig w celach za- 
bawy, cliwilowego roztargnienia, usmierzenia paroksyzmöw uudy 
wreszcie? Dyletantyzm umyslöw leniwych i ciasnycb, w g r u n c i e  

rzeczy chociaz spragnionych nieustannej odnowy wrazen i w z r u s z e n  

rzadkich. Nie — takim dyletantyzmem S.-Beuve dotknigty nie byl! 
Wystgpuje on w zyciu jego w formie o wiele wyzszej, jako nienasyr- 
cona chge poznawania i usvviadamiania sig, co do rzeczy swiata i Ju- 
dzi, jako zywotne pragnienie doswiadczenia ich dzialania na sobie, 
przeniknigeia sie niemi, celem wyrozumieuia ich tresci gi^bokiej, ich 
wszelkich osobliwosci i szczegölöw. Ze w tem sig lubowal, ze to mu 
sprawialo niemals rozkosz, ktöra trgeila nawet nalogiem, maniij — to 
co innego.

Xie byla to jednak rozkosz epidermy wylqcznie, lecz i b o g a teg o , 
moenego umyslu, ktöry nie moze istniec bez cwiczeh stalych, bez 
przerabiania wielkiej ilosci materyalöw. Tego rodzaju d y le ta n ty zm  
wymaga duzych wysilköw, woli hartownej i trudöw nieustannycb. Ze 
tak bylo — najlepszy dowöd znajdujemy w jego pracach literackicln 
gdy raz sig zaciekawil jakims faktem, czlowiekiem, dzielem i t. p-, 
gdy ogarngla go gonjezka poznania, robil wszystko co mögt, nieszezg- 
dzil siebie, by rzecz do grantu pozuatf. Dziesigc razy do tego same- 
go przedmiotu powracal, na nowo rozpoczynal opracowywac, gdy 
przybywaly nowe fakta, nieznaue dawniej szczegöly. Sumiennosd 
intelektualna byla znamiennym rysem tego dyletantyzmu.



Czy tarn czego jeszcze nie bylo, — jakiclis pierw iastköw mniej 
£r Untownych, bardziej egoistycznych? Bylo sporo epikurejskich 
skliiimosci i pozgdan, zwigzanych z wyobrazeniem zycia szcz§£liwego, 
Podlug przekotiania takze o godnoSci osobistei i zawodowej. , V o u -  
* ° i r  p l a i r e  e t  r e s t e r  l i b r e “ — podobac si<j i pozostac wol- 
nyni — oto dose cz§sto powtarzany okrzyk tej duszy spragniouej 
Pt'zyjemnosci milych i wytwornych, nieobcigzajgcych suniienia, nie 
wuoszgcych rozstroju. „Ze wszystkich hasel — powiada S.-Beuve, — 
ktöremi rozbrzmiewala ulica, znam jedno tylko, ktöre pragmjlbym wi- 
(lziec napisane na progu, przy ognisku kazdego literata, niego zaS 
vv szczegölnosci, jest niem: „wolnosd i godnosc“ (liberte et d iguitö1).

W temze miejscuvvyznaje, ze marzyi dla siebie oistnieniu Jago -  
(‘Qem i pelneni godnosci“, ktöre pozwalaloby, po za prz37jemng praca, 
»uzywac z umiarkowaniem“ i zachowac dla zycia wewn§trznego, nie 

dla stosunköw zewn^trznych, „czastk§ najbardziej subtelng i tkli- 
wg, kwiat istoty wlasnej“. „Ainsi — möwi dalej — se dessinait pour 
moi le reve d e  g a l a n t  h o m m e  l i t t d r a i r e  qui sait le prix 
des clioses vraies, et qui ne laisse pas trop le metier et la besogne 
empiöter sur l’essentiel de son ame et de ses pensees“.

Jakze slodkie i rozkoszne marzenie, a ile tu sprzecznosci, zna- 
Hiiennych dla tego umyslu röznostronnego, poruszanego mnöstwem, 
trudnycli do zsyntetyzowania, pobudek i aspiracyj. „Cliciec podobac 
si§ i pozostac wolnym“ — to mozliwe wöwczas, gdy czlowiek, jak 
ptak, muska tylko lekkiem skrzydlem powierzchni§ zycia, gdy nie po- 
zgda gorgeej i szczerej, niema zywych uamigtnoäci i ambicyj tra- 
wigcych, gdy pragnie powodzen malych i przemijajgcycli, däjgc wza- 
mian takze cos malo cennego z wlasnycb zasoböw. Nie zawsze 
S.-Beuve byl tak potulnym i malo zdobywezym w swoich marzeniacli, 
"w gruncie rzeczy, w gl§bi duszy swojej, nigdy nim nie byl, a idealy 
podobnie lagodne i wyrafiuowanie umiarkowane, formowal pod wply- 
'vem kcniecznosci, zmuszony do wyrzeczenia si§ innych. Byl w nim, 
W jego rdzeniu moralnem, jeden taki rys cliarakterystyczny, w po- 
czgtkach wyrazny i niezbyt oslaniany, pözniej zlagodzouy i zatarty 
pozorami, ktörjr mu wiele popsul w zyciu, na sporo zawodöw narazil, 
nieraz zatruwal istnienie i lot obniäal, jes t  nim to, co nazwalbym 
W braku lepszej nazwy: k a r y e r o w i e z o w s t w e m  c u o t l i -  
w e m. Bylo tego pierwiastku — karyerowiezostwa wogöle, az nadto 
w epoce, ktöra zrodzila S.-Beuve’a, w atmosferze moralnej, ktörg byl 
od kolebki otoezony. Rozmaite jego wcielenia, rözne tony i odmiany,

*) Chateaubriand et son grouppe litteraire“. T. I. Przedinowa.
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reprezentujij takie postaci, jak: Rene Chateaubriand’a, Sorel 
Stendhal a, Adolf B. Constant’a, wreszcie Amaury samego S.-Beuve’a, 
z jego powieSci „Volupte“. Ich pierwowzory z  rzeczywistosci pragne- 
ly, pomimo wszelkich poz omdlalych, melaucholij poetyckich, anali- 
tycznych sklonnosci umyslu i t. p. — rzeczy bardzo pozytywnych: po- 
wodzeii zyciowych, zaspokojenia bezmiernych pragnieii i potrzeb, 
rozkoszy we wszelkich postaciach i stopniach nat§zenia, od grubo- 
zmyslowej, do wyrafinowanej I n j d z  lotnie melancholijnej. J e d n i ,  jak 
Sorel, zdobywali to wszystko kr^tactwem umyslowem i bezwzgl§dno- 
scijj,, tacy, jak  Adolf i Rene, bardzo wiele, zwlaszcza w dziedzinie 
uczuciowej, pomimo iz jeden uskarzal si§ na niemoc z  powodu nad- 
miernej swiadomoSci, drugi zas podzielal zdanie, ze „czlowiek jest 
czems, tylko z powodu sm^tku swej duszy i wieczystej melan- 
cholii mysli“ (Chateaubriand — zakonczenie „Atali“). Kazdy z n i c h  

mial jakijS odwag§, jak$s moznoS6 dojäcia i nrzeczywistnienia swoich 
pragnieii, jeden tylko Amaury tego nie posiudal, do niczcgo tez nie 
doszedt, gdyz byl cnotliwie bojazliwy, skrupulatny, chwiejny i nty- 
skuj^cy, pomimo, ze wil si§ od zijdz ukrytych, pragnieii ogromnych, 
instjrnktöw zgola nielagodnych i umiarkowanych.

Cos podobnego, owo karyerowiczostwo bojazliwe, do czynu nie- 
skore, nie mocne i kr§pujijce si§ rozmaitemi wzgl§dami, chociaz chci- 
we uzycia i sukcesöw, ceclmje i S.-Beuve’a, ktöry zreszt^, jak  o tem 
wiadomo, bardzo przypomina swego bohatera powiesciowego. Naj- 
oplakaiiszy to gatunek karyerowiczostwa, gdyz nie nie osiijga, w ta- 
kiej rnierze jakby pragn^lo, budzi vv ludziach tylko smaki rozmaite, 
ale ich nie zadawala, podsuwa vvyobrazni mnöstwo pou§t, lecz utrzy- 
muje od nich zdaleka, j 4 trzy, wypelnia zawiSci^, zazdrosnem okiem 
kaze spogl^dac na powodzenia s^siadöw, w koncu przenika serce go- 
ryczij, cierpkoäciij, i „do niczego budzi“ — jakby powiedziai Slowacki- 
Niem dotkni§ty, glöwnie w okresie odzywauia si§ zadz silniejszych 
i pragnieii zajgcia wybitniejszego stanoiviska, wyci^gal nieraz 
S.-Beuve r§k§, by uchwycid przedmioty upragnione, ale nie chwytal 
dobrze i stanowezo, wi§c mu s § wymykaly, subtelizowal i wahal si§> 
bo z natury mial wstr§t do czynöw brutalnych i bezwzgl§dnych, cofal 
si§ w pöl drogi i zrzekal si§, gdyz obawial si§ naraziö godnoSc 
swojij i zazdrosnym byl 0 niezaleznosc wlasni}. Ograniczony w do- 
datku temi dwoma wzglgdami, ktöre w istocie byly mu drogie i tylko 
zdobiij jego imi§, urzeczywistnial swoje idealy i ambicye uczuciowe, 
towarzyskie, spoleczne, miloäci wlasnej, pragnienia fortuny, tylko 
przez pöl, albo tez weale ich nie zaspakajal.

Oto powöd i zrödlo, z ktörego wysijczy si§ na jego dusz§ mnö
stwo zlej goryczy, rozdrazui jq bolesnie, uczyni nieraz zawistnij.



1 mseiwg, dajgcg sig innym, szczgsliwszym, mocno we znaki, a przede- 
Wszystkiem rozzalong, zasgpiong i dumajgcg nad krzywdami istotnemi
* urojonemi, w koncu obojgtniejgcg filozoficznie i epikurejsko, wsrnd 
«tnentarza nieziszczonych marzeii, uczuc nieodwzajemnionych, zgdz 
Zfflarniatvch.

W istocie, zy wil namigtne afekty mitosne, a rozkoszy tych uczuc 
"ie wiele i w postaci malo upragnionej zaznal, wigc skoiiczyl na pro- 
stem dogadzaniu ztnyslowosci, na tem od czego, jak  sam sig wyraza 
zawsze doskonale, „kröl Dawid doznawal przesytu“... Opanowywai 
go zapal polityczny, rad byl sluzy«?. ludziom i stronnictwom, a tu mu 
öiejeden nogg podstawial, trzymal w ciemnym kgcie i p r a c g tylko wy- 
zyskiwal, bgdz ura<at pöczucie godziwoSci nietolerancy«}, stronniczg: 
to tez wzgardzil ruchami politycznemi i dzialalnoäcig szerszg, stro
hige od tych, ktörzy „po szeseiu miesigcach zycia parlamentarnego 
wigeej zrobili dia swojej popularnosci, niz inni po dziesigciu latach 
studyöw i trudöw“. Pragngl spokoju, znosnego dobrobytu, wyröznie- 
nia i stauowiska znamienitszego — gdyz wartosci i uzdolnieii wla- 
snych byl swiadom — a odbieral, jakby odezepuego, same zdawkowe 
zaslugi i musial patrzeö na szybkie wynoszenie sig i dostojenstwa 
swoicli röwiesniköw i wspölkolegöw: zywil wige ku nimniechgc, an ie-  
kiedy atakowal, gdy zölci uzbieralo sig wigeej, czasami nawet zngcal 
sig wyrafinowanie i wytwornie (na Y. Cousin’ie np. itp.). Nie mial 
Woli hartowuej i sumienia bezwzglgdnego, zeby brac i zdobywad, nie 
mial röwniez dose mocy moralnej i mgztwa, by wyrzekac sig z göry 
wielu rzeczy, by nie zalowac ich skrycie i po nich nie tgsknic.

Po stratach i za wodach, rozczarowaniach i wykolejeniach licz- 
nych, poszukiwal „wytwornej i melancholijuej konsolacyi mgdrea“» 
albo w slodkiem i niekrgpujgcem zbytnio jego istoty wewngtrznej 
zyciu pracy przyjemnej i milych zwigzköw towarzyskich, albo w filo- 
zofii i etyce sceptycyzmu praktycznego, ku ktöremu cigzyl z natury, 
nawet wöwezas gdy zorze nndziei rozjasnialy mu tulaetwo zyciowe. 
Gdy one pogasty usilowal zajgc, wobec Swiata i ludzi, stanowisko 
jaknajmniej ludzgcego sig sceptyka, ktörego mySli i sposoby rozwig,- 
zywania ws/.elkich niapokojg< ych zagadnien, przypisze pözniej ideal- 
nej postaci mysliciela, skreslonej Swietnie przez siebie. (IMerwszy 
stanowczy „manifest“ sceptycyzmu wydaje S.-Beuve w 1840 r. w ar- 
tykule o La Rochefoucauld’zie).

Taki r  zczarowany fllozof-sceptyk „bada wszystko i niema wca
le chgci rozstrzygae staiiowczo czegokolwiekbgdz“, „on poszukuje, 
zbiera najmniejsze slady, dostarczane od czasu do czasu przez poszuki- 
Wania szezgsliwe, przypadkowe odkrycia, ktöre moglyby röwniez nie 
nastgpiö. Jego  mysl idzie dalej, ale on uie dgzy za nig zbytskwapli-



wie, nie upiera si§: wie bowiem, iz nie uie jes t  pewnem, ze uiezaleznie 
od rzadkoSci owych szczatköw, ktöre mogij uchodzic za swiadköw je 
dnego jakiegos okresu swiata zaginionego, jego mysl wlasna jest na- 
rz§dziem bardzo niedoskonalem, ze wystarczyloby mu jednego zm}- 
slu mniej lub wi^cej, albo byle zmiany \v sprawnosci pi§ciu istmejjl* 
cycli, zeby wszystko wydalo si§ mu w odiniennem oswietleniu. Nie 
spieszy wige z wnioskowauiem; to zas, co go bardzo zajmuje, to co jest 
j-'go h istoryi i dziejami jego bliznich, tajemnica jegu i ich istnienia 
oraz przeznaczenia calego, o tem wszystkiem pozwala sobie domy6|at‘ 
si<j skromnie, unikaj^c twierdzenia absolutuego, dla inuych i dla sie
bie samego“. Tak si§ ustawia öw typ sceptyka, wobec zagadek, po- 
czijtköw i celöw wszechswiata, a oto jak  mysli zachowywac si§ wzgle* 
dem zjawisk przemijajqcych, ludzi i t. p. „W swoich stosunkach ze- 
wu§trznych, w przerwach pomi^dzy nauki} czystij, niezadawala si<j on 
nieczynieniem krzywdy nikomu; jezeli moze, czyni dobrze. Czy P°' 
szukuje wdzigcznoSci? czy wyezekuje jej? Czy nie zna takze praw 
rzijdzijcego sercami? Niektöre sij szcz§Sliwym wyj^tkiem; wyro- 
znia sie je, liczymy si§ z niemi; wiekszosc jest ani zla ani dobra, zda 
na na lask^ wrazen, rzijdzi si§ pienvszjj pobudkij naturalm}-, czas je 
dnak, lata, okoüeznosci i interesy, ktöre zmieniaji} si§ i o d d a l a j a  

zmieniaji} je takze. Istniejij. powody i okolicznoSci lagodzijce dl;' 
wszelkich przejs6 i niestaloSci uczucia“... A dalej: „On wie, /.e sPice 
ludzkie jest labiryntem tak urz^dzonym i dobrze przechowuj^cyiu 
echo, ze jeden i ten sam glos, moze sobie samemu postawid pytanie 
i dac odpowiedz

Na takim, mniej wi§cej, poziomie zycia umyslowego staiujl sam 
Sainte-Beuve, gdy opadly z duszy jego zdarte szaty dawniejszych po 
rywöw, zludzeü i gwaltowniejszych wrzen serca-, takim usilowal bj<\ 
a cz§sto wyobrazal sobie, ze nim jest, w tym monotonniejszym, lecz 
i röwniejszym okresie swego istnienia, ktöry rozpoczyna si§ dla uie 
go, po ostatnim ciosie, jaki mu si§ dostal, skutkiem wypadköw 1848 i'-

Nieprawda, zeby w tej fazie zycia swego, az do zgonu byl „wol- 
ßy od wszelkiej roli i wszelkich wi§zöw“ — jak sam mniema (ob. Cha
teaubriand et son groupe“ 1. 1 .) ale to pewua, ze odegrywania tej lub

') „ X o u v e a u x  Lu n  d i s “ tom IX-y, artykul o „Medytaeyach z P"" 
wodu religii“ przez M. Guizot’a, 1864 r. Wprawdzie S.-Beuve zastrzega si<‘. 
2eby rysöw owego mysliciela-sceptyka nie przenosic na niego samego, przy- 
pominajac, ze przeehodzil w mlodosei wr^ez przeciwne usposobienia intell<*_ 
ktualne; mimo to jednak, liczac sie z temi usposobieniami, nie podobna tu nk- 
widziec odbicia jego wlasnyeh, po roku, mniej wi^cej, 1840.



innej roli, juz nie tak dojmujgco dla siebie pragngl, jak niegdys, i ze 
-przetadowany“ prawdami, zdobytemi 2 o-cio letniem doswiadczeniem, 
staral si^ je tylko wypowiadac, raz na zewngtrz, nawet wobec tych 
t lumöw ludzkich, „ktöre sg, jako dzieci spragnione odpowiedzi“, znöw 
inny — i t,o cz^sciej — wybranym i przyjaciolom, ktörym „filozof-sce- 
Ptyk“ udziela swoje zwgtpienia i nadzieje smiale, ambicye prawe 
i skromne, zaröwno jak  i radosci powazue, zawsze jeduak tak, iz „nie
ma tu miejsca na usmiech“

Skupiajgc, zaznaczoue w toku pracy, rysy wydatniejsze portre
tu psyehicznego S.-Beuve’a, usuwajgc na plan dalszy drobniejsze od- 
cienia i zmienng gr§ skrytszych stanöw duszy, w ktöre niezawsze la- 
two ugodzic, a latwo natomiast rozproszyc si*j w szczegölach — 
mozemy, bez wiekszego uchybienia rzeczywistosci, powiedziec: 
Byl to czlowiek, w gruucie rzeczy, nieprzewrotny, nawet prawy, ale 
Pod wzgl§dem uczuc zmienny, o wyobrazni ruchliwej, przekonaniach 
nieustalonycli, a raczej tylu, tak sprzecznych i tak trzymajgcych si§ 
razem, ze az z tego powodu chwiejny i sprawiajgcy wrazenie istoty 
bez kr§goslupa. Byla to dusza poruszana nami§tnosciami zywemi, 
ale skrytemi i uiepromieniujgcemi radosnie na zewngtrz-, dlawiona 
anibicyami poteznemi i spragniona njScia dla nich, ale nadmiernie 
skrupulatna i pozbawiona daru popierauia ich otwarcie w zyciu czyn- 
ßem — stgd tez czysto chybiajgca i niezadowolona, a dlatego cierpka, 
Utyskujgca i sklonna do podraznieh niech^ci i urazy zatajonej. Byl 
to umysl niezröwnanie Swiatly, nieum§czenie ciekawy, otwarty dla 
Wszelkich uczuc, idej, faktöw i umiej§tnosci, obojfjtniejszy, gdy cho- 
dzilo o wnioski, cele i zastosowywanie prawd zdobytych. Przy tem 
Wszystkiem organizacya psychiczua rozprz§gajgca si§ czysto, w po- 
czgtkach swoich marzycielska, usposobiona do wiary, nawet zapalna 
i bezinteresowna, rozwini^ta wszakze na naturaluem podscielisku 
Wgtpienia i uieufnosci, ostatecznie wi§c sztywniejgca w sceptycyzmie 
inteligentnym, uprzejmym i wyrozumialym, ktöry skroplil si§ w kori- 
cu i skrystalizowat na niej, jak  rosa na przedmiotacli, a szron na 
di'zewach. Wobec tego wszystkiego, takich usposobien, tego rodzaju 
Przymiotöw duszy, jedno jg tylko w zyciu prawdziwie wspieralo, nie 
zwodzilo, dostarczalo rzeczywistej rozkoszy i pokrzepienia. Tym 
filarem utrzymujgcym poplgtane zebra tego strzelistego sklepienia 
byla: praca -  umiejtjtnoSc jej niezröwnana, moznoSc niebywala, 
a takze umilowanie i poczucie, äe w niej niezaprzeczona godnoSfc 
czlowiecza. Byl on z tycli pracowuiköw, ktörzy wgtpig nieraz o jej

*) „ N o u v e a u x  L u n d i s “ tom IX-ty.



wynikach, o jej bodzeach i kierunkach, co nie znajij radoSci bojowa- 
nia za ideje drogie i wierzenia niezacliwiane, ale co wierz§ i uznaji} 
zbawczq szlachetnoäc samej pracy, jako czynnoSci stalej, wysilku co- 
dziennego. Byl on z tej wielkiej rasy pracowniköw — jak  Renan, 
Taine itp. — co wqtpiij o poczqtkacli i przeznaczeniu swiata, historyi, 
owocnoSci zabiegöw ludzkich, — ale pracowac nieustajij i zwi^kszaj^ 
w ten sposöb skarbnic§ mySli ludzkiej.

Przejdzmy wi§c do niej samej — do jego dziela...

W i. J ablonowski.



STYLISTYKA POLSKA.

Artykut ten napisany byt przed Smiercig 1  p. profesora Chmie- 
lowskiego, lecz t ra f  zrz;jdzit, ze nie mögl byd wydrukowany za jego 
zycia, ktöre ze szkodfj, pod wielu wzgltjdami dla nauki polskiej niepo- 
wetowanq,, zagasto znienacka *). Zaznaczam t§ okolicznoäc dlatego 
glöwnie, poniewaz dzielo Lnakomitego Nieboszczyka o stylistyce pol
skiej dalo mi powöd do kilku uwag surowych i zarzutöw, ktörych 011 

juz dziS ani rozwatyc, ani odeprzed nie moze: tak, iz wisztj, one nieja- 
ko, nibj' pocisk nad swiezq. mogilij.

Czy jednak ze wzgl§du 11a to godzilo si§ zarzuty owe usun$c?...
Gdyby sprawa byla osobist$, zapewne. Ale chodzi tu 0 kogos 

trzeciego, 0 nauk§, dla ktörej pracowaliSmy obaj, kazdy wedlug swo- 
ich sit i uzdolnien, z wzajemnym dla siebie szacunkiem. Nauce na- 
leztj, si§ przekonauia, a tym niczyja Smierc nie kladzie granicy. Röz- 
ö'c§ w poglijdzie 11a s t y l ,  tembardziej winienera byl ujawnic, iz dzi- 
siaj juz w jednym z nekrologöw dostrzeglem, jakby zywcem z pomie- 
nionego dzieta wyj§te wyrazenie, nauktj stylu utozsamiajqce z nauki}, 
Prozy, — teza, ktörq utrzymuje Chmielowski, 0 co si§ ja  z nim wia- 
^nie szeroko rozprawiam, nie sqdzqc, azeby istot§ czy to prozy, czy 
Poezyi, mi^szaö mozna ze stylem, ani tez, zeby z drugiej strony, z pod 
jego rygoru inoäna ktörykoliviek z tych dwöch dzialöw literackich 
Usuwa6. Röznimy si§ tez znacznie ze zmarlym pisarzem w zdanin 
co do wzajemnego stosunku tych dwöch dzialöw do siebie, a im z po- 
Wiiaiejszego zrödla wyehodzi zdanie zaprzeczalue, tem Scislejszemu

') Obszerne wspomuienie 0 zyciu i dzialalnoäci Piotra Chmielowskiego 
Umiescimy w jednym z najblitszycb. zeszytövr „Biblioteki*. ( P .  R.)



rozbiorowi poddanem hve winno; a gdziez szukac zrödla powazniej- 
szego od glosu czlowieka, ktöry z takim pozytkiem spelnial przez 
cztery blizko dziesigtki lat zaszczytne postannictwo nauczyciela 
narodu!

Niezmiernie rozci<jgn§io sie dzisiaj zastosowanie wyrazu: styl 
(gr. stejlos), oznaczajgcego pierwotnie nie innngo tylko: slup. Ponie- 
waz slup, inaczej filar, s tanow i wazug cz^sc budynku greckiego, a na
wet nadaje mu fizjognomj§, przeto i inue gal^zie zapozyczyly z archi- 
tektury tego wyrazu dla okreSlenia pewnycli form, tak iz styl wsz§- 
dzie oznacza jakis stopien, jakiS odeien godnosci, w ytw ornoSci,  smaku. 
Uzywamy dzis zaröwno wyrazenia: meble stylowe, jak polityk w wiel- 
kim stylu; podeiggamy pod ten wyraz dusze, Charakter nietylko ja- 
kiegos utworu, ale i samego czlowieka, o ile spostrzezenia nasze za- 
sadzajg si§ nie na treäci, lecz na formach. W takiem tez znaczeniu 
zastosowywa go w dziedzinie wlasnej i literatura, bodaj pierwsza, 
dla ktörej styl, wedhig definicyi Chmielowskiego (str. 7 i 1 15), jest 
indywidualnym wyrazem slownym uporzgdkowanego rucliu mysli 
i uczuc. Poniewaz zas mamy w literaturze styl, musimy \vi§c miec 
i nauktj o stylu, czyli stylistyk§.

Ale czego si§ od tej nauki spodziewac mozemy? Oto pytanie 
najwazniejsze, ktöre tez w swiezo wydanej ksigzee') rozwigzuje 
Chmielowski, möwige (str. 8 ), ze jeSli cliodzi o nauczenie kogos pisac 
„pieknie i oryginalnie“, usilowania bylyby daremne, bo to rzecz wro- 
dzonego talentu; ale stylistyka moze nauczyö wyslowiad sig popraw- 
nie, przez wskazanie wad i przymiotöw stylowyeh. Skromny wi§c 
zakres nadaje autor przedmiotowi, ale coprawda, jedyny, jaki nauce
o stylu przystoi.

'Przymioty, wlaäciwie zalety stylu, dzieli autor na: gramatycz- 
no-logiczne, estetyczne i twörcze. Do pierwszycli zalicza: popraw- 
nosc, czystoSö, wlaSciwosc, jasnoSc i zwitjzIoSc. Dlaczego tylko te 
pied, jakie jest  kryteryum tego podzialu? Z tego si§ nie tlumaczy. 
P  o p r a w n o S c ?  Alez to jest zdaje mi si§ warunkiem czysto gra- 
matycznym: niepoprawny jezyk poeiggnie za soba niepoprawnoSö

*) ..Stylistyka polska, wraz z nauka kompozycyi pisarskiej.“



stylowfj, i odwrotnie. To tez autor zamiast okreSlad, co jest p o- 
P r a w n o S d  stylowa, wolat powyszukiwad rözne niepoprawnoSci 
i wytknfjd, ile 11a nich cierpi wystowieuie, by tym sposobem skionid 
piszijcych do ich unikania. Coprawda, s$ to usterki, uatury raczej 
fonetycznej, drobiazgi, ale nadwer§zaj$ce harmonjtj dykcyi-, sluszua 
Wi§c, zwracad ua to uwag§. Podobniez post^pü z okreSIeniem c z y- 
s t  o & c i movvy, t. j. wytykajijc vvykroczenia przeciw czystoSci, pole- 
gaj^ce czy to na pojedynczych wyrazach, czy, co gorsza, na calkowi- 
tych zwrotach. Znowu zatem jest to sprawa raczej slownikowo- 
gramatyczna niz stylowa, ale nadzwyczaj wazna. Nie szcz§dzi tez au 
tor przykladöw zanieczyszczajijcej j§zyk nasz cudzoziemszczyzny, 
a lubo wdzi§cznym mu byc mozna za prac§, jak$ podj^l dla zebrania 
tych oburzajq.cych przykladöw lekcewazenia przez nas samych czysto- 
sci naszej mowy, sprawy jednak, ubocznie tu niejako wprowadzonej, 
niemozna uwazad za wyczerpan^. Ku temu, wobec niebezpieczenstwa 
na jakie dziS zwlaszcza narazonym jest nasz j$zyk, nalezy podj^c 
«sobne starania, wydac osobne dzielo, nawolywad bez ustanku, 
wytykac zaniedbania bez konca, az sie nareszcie zlamie ta dzivvna, 
gorszijca oboj^tnosc, ktöra pozwala w mowie naszej rozsiadad si§ t a 
kim np. wyrazom, jak: d e z y n f e k c y a ,  takim wyrazeniom, jak: 
z n a j d u j g  ze pau zdrowo wygljjdasz, i t. p.

Przymiot nazwany w i a s c i w o s c i q jest  juz sprawy czysto 
stylow<}, ale tez, z wyj^tkiem pojedynczych wyrazöw, nie mozna go 
ujijd w prawidta tak konkretne, jak  te, ktöre podchodzij. pod gramaty- 
kt) lub logikfj. Juz  na tym przymiocie ukazuje si§ swoisty Charakter 
tego, co nazywamy stylem, mianowicie, zalezuosd od indywiduuluych 
ruchöw umyslowyeh pisz^cego. Autor nasz, znowu poczynaj%c od 
pojedynczych wyrazöw, wlasciwie lub niewlaSciwie uzywauych, nie- 
dosyd uwydatnil to, ze wlasciwoSd polega ua trafnem zastosowaniu 
tonu do treäci stauo wi^cej przeduiiot pisania, a t.resc ta moze byc sa- 
tna w sobie tak rozmaiti}: powaznij., lekkij, smutnij, wesolij. i t. p. 
z mnogimi odcieniami. To uiedosyd powiedzied komus: stosuj ton 
swego pisma do natury i charakteru tresci. On sam, w duszy wlasnej 
wynalezd musi srodki jednocz^ce form§ z trescii},. J a s n o S d  
i z wi § z l o £ < 5  tlömaczij, si§ same przez si§, i s$ sobie pod pewnym 
wzgl^dem przeciwne. Kto zbytecznie usiluje byc jasnym, moze po- 
pasc w powtarzanie, w rozwleklosd; naodwröt, zbyteczna zwi§zlosd 
doprowadzi do niejasnoSci, czyli zaciemnienia mySli. Sztuka wi§c 
polega na utrafieniu w miar§, ale sztuka ta wymaga staranuego cwi- 
czema, i to pod dobr$ kontrolij.

Kto nareszcie osi^gnie te wszystkie przymioty, tego styl b§dzie 
wogöle poprawuym, to jest, bez zarzutu, ale nie wi§cej: bgdzie to mi



nimum tego, czego sie od piszgcydi wjmaga, i na co k a z d y  
uksztalcony zdobyd si? moze, powiuien. l e c z  popravny ten styl, 
przy wszystkich tych warunkach moze byc jeszcze suchym. Dopiero 
poza tymi warunkami elementarnymi stoj§ wymagania artystyczne, 
nie dla kazdego umyslu dost^pne, i tu juz wchodzq w gie uzdoluienia 
indywidualne. Uzdolnienia te wytworzyly pewne ozywienie, bai wno£c, 
ozdobuosc, ujawniajijcg si§ w postaciach krasomöv czych i poetycz- 
nych, oddziaJywajgcych wrazliwie na czjtelnika, a wyuikai^cytb 
z podbudzenia uczucia i fantazyi piszjjcego. Z  tego zrödl» pochcdzfjce 
przymioty nazywa autor e s t e t y c z n y m i ,  i odpcwiednio gatunki 
ich w pcrzqdku dawnej retoryki i pcelyki okresla, cliociaz calego 
inweutarza form nie wyczerpuje (Euzeb. Slowacki, a pözniej Bern np. 
pudajq ich nieröwnie wi§cej). Tak tedy i ozklas-yfikowawszy <zdoby 
te i doskonale kazdij, szczegölowo na przykladach objaSniw.-zy, autcr 
zapomina jednak zwröcid uwage na jedn$ nader wazng okolicznosc. 
Te figury krasomöwcze i poetyczne, wedhig mego zdania, o lyle przy- 
czyniajij ozdoby, o ile s$ wlasnoScii} piszaceg« • podkradane i powta- 
rzane, stanowiij nie ju4 ozdobe, ale zakal§ stylu. K to dir/o czyta 
rzeczy pi^knych, temu trudno sig opedzid od pewnych reminiscencyj; 
inni, ubodzy w umysle a ambitni, ukladaj^ sobie nawet slowniczki 
zwrotöw figurycznych, zkgdina^d zaczerpanych, aby pstrzyd nienii 
swoje elukubracje; stad powstajq trywjalne komunaly, istna szata 
arlekinska stylowa. Komus udalo si§ pi^knie powiedziec: Pröze za- 
kwitly na jej liljowem obliczu!“ i zaraz potem te rözeTwitnij. na 
wszystkich obliczach i t. p. Do tego stopnia, ze gdy jakiS reporter 
nznajmil dowcipnie nrhi ci orli, iz „sztuka pana X. u jr/y  za miesiijc 
s'wiatio kinkietöw“, to cale lata, az do öbrzydzenia frazes ten ozda- 
biaJ Jamy dziennika. Nie piekniejszego, jak uszlaebetniad dykcje 
zwrotami podyktowanymi przez nacisk uczucia lub fantazyi, uzmysla- 
wiajgcymi niejako mysl, ale pod warunkiem, ze zwroty te bedg san.0- 
dzielne; nie przyniosq one jednak pismiennictwu nie, jezeli b§d$ po- 
wtörzone chocby za Homerem, Szekspirem, Slowackim, i dla tego 
kazdy sumienny pisarz powinien sig tych powtarzan wystrzegad, od 
pierwszej chwili,gdy bierze piöro do rgki, nawet w liscie prywatnym.

Jezeli zgodzimy sig na to, iz przymioty stylu, przez autora 
zwane estetycznymi, 0 tyle maj$ wartoSc, 0 ile z wJasnej jazni piszsj' 
cego, uie zas z recepty pochodzij, tod tem samem nalezsj juz do tych, 
ktöre on w nastgpnym dopiero jaragrafie  nazywa t w ö r c z y m 1» 
przez miano to rozumiejqc wlasnosci ducha jednostkowego, uienaby- 
wane przez zadnq praeg i naukg. Istotnie, trzeba sie urodzid pisarzem 
zdolnym, wlewad w slowo swoje silg, wdzigk, pcdnioslosd, doweip 
i t. p.; alez niemniej tez naturze umyslu zawdzigczamy zdolnoäd zmy-



slowego obrazowania mySIi za pomocg figur poetycznych i kraso- 
möwczych. J a  wi§c, zamiast rozdzielaö, raczej polgczylbym obie te 
klasy we wspölnej kategoryi przymiotöw t w ö r c z y c h .  Autor 
Postgpiwszy inaczej, przy wybornem opracowaniu szczegölöw, zary- 
zykowat jednak udzielenie wyobrazenia czytelnikowi, ze estetyka 
w stylu moze si§ obejSe bez odpowiedniej zdolnoSci twörczej w umygle, 
co byloby falszywem.

Osobno zas! rozpatrywany paragraf  o przymiotach t. zw. t w ö r 
c z y c h ,  takze nastr§cza nieco uwag pod wzgledem dydaktycznym. 
Szcz^scie, ze nie jestem nauczycielem stylistyki, bo poj§cia nawet 
nie mam o tem, jakbym si§ wzigt do wyttömaczenia uczniowi tego co 
stanowi najwyzszy artyzm stylowy, jednoczsjcy w sobie calg psycho- 
'°gj§ piszgcego, tak odmienng w röznych osobnikach. Prof. Chmie- 
lowski wie doskonale na czem ten artyzm polega, bo znajgc calg lite- 
ratur§ wszechäwiatowg (a ku tem ujuz i nasza jedna wystarcza), 
przyszedi do przekonania, ze podstawg tego artyzmu jest oryginalnoSc 
(samodzielnoSc lab samotwörczoäö), a pomi§dzy objawami znalazl 
a posteriori takie cechy jak: naturalnosc, sila i wdzi^k, wzniosloSö 
i Smiesznosc, dowcip, ironja, humor, zywosö. I  wySledziwszy to 
wszystko, teraz usihije da6 o tych cechach wyobrazenie a priori.

Owöz, jezeli gdzie, to tu przedewszystkiem, w tych rzeczach 
niezmiernie subtclnych, przydalaby si§, dla nauczenia kogoS, taz sama 
metoda, z ktörej korzystal autor, metoda aposteriori, indukcyjna czy 
poglgdowa, z przykladöw szczegölnych docbodzijca do uogölnienia. 
I  dziwna rzecz, przy objaSnieniu mniej powiklanych regul grama- 
tyczno-logicznych, autor daje mnöstwo przyldadöw; tu, w wypadku 
wazniejszym, bardzo ich poskgpil, pozostawiajgc regul§ samej sobie. 
Nie b§dziemy pojedynczo rozpoznawali kazdego numeru, ale dla 
wskazöwki wezmy choö jeden: d o w c i p .  Cöz to jest  dowcip ? Autor 
odpowiada: „Jako zdolnosc, polega (on) ua szybkiem a trafnem wy- 
najdywaniu niespodziewanych podobienstw lub röznic pomi^dzy rze- 
czami, zjawiskami lub poj^ciami, takich jednak, zeby po ich wskaza- 
niu siuchacz aznat natychmiastowo trafnosc takiego zestawienia lub 
przeciwstawienia. Podobienstwo lub röznica, przez dowcip upatrzone, 
pospolicie bywajg utudue, czgstkowe lub chwilowe tylko, gdyz, jeSli- 
by zawieraly prawdy calkowitg, musialyby juz one przej&S z dzie- 
dziny dowcipu do zakresu wiadomosci niewgtpliwych, przez doSwiad- 
czenie lub nauk§ ustalonych“.

Jakzez trudno (pomimo danego wcale nie dowcipnego przykladu) 
zrozumiec z tej definicyi nature dowcipu! Wezmy tymczasem naj- 
dowcipniejszfj z wielu dowcipnych bajek Krasickiego. Platon, zgro- 
madziwszy uczniöw, rozwodzi sie nad pot^gg czlowieka, dla ktörego



i slonce wschodzi i ziemia rodzi, i wszystkie dobra u nög jego sciele: 
Pi§knie ! A tymczasenr „pclila, co go w nos gryzla, rzecze sobie na to, 
To wszystko dla Plat.ona, a dla mnie jes t  P la to “. Zgodzimy si§ chyba- 
ze jes t  to zestawienie bardzo dowcipue: a gdziez ja  zuajd§ dlan miej- 
sce w powyzszej definieyi? Autor, zdaje si§, jakby nie. wiedzial, ze 
dowcip musi miec za podklad pewng. s y t u a c y § .  I w  tej oto bajce, 
gdyby to nie byl Plato „wybornie a sztucznie“ charakteryzuj^cy 
majestat czlowieka, lecz jakis tarn niewolnik, odezwanie si§ pchly nie 
byloby dowcipuem. Cöz wi§c je  uczynilo takiem? ü to  antyteza, p r z e -  

ciwstawieuie filozofa i jego nosa z  pchli}, czyli sytuacya, oparta na 
pewnej rzeczywistosci, boc i ta pchla ma do pewnego stopuia swoji} 
racy§. Wezmy iuny przyklad, bardziej jeszcze uwydatniaj^cy t§ za- 
sad§. Ludwik XIV, zwyci^zvwszy raz Holendröw na morzu, wybil na 
pami<}tk§ tego medale, na ktörych przedstawil siebie w postaci Neptu- 
na z tröjz§bem, gromi^cego wiatry, wedlug burzy z pierwszej ksiegi 
Eneidy, z  podpisem Wergiljuszowskim: „Qnos egol‘‘... (ja warn 
p o k a z § K i e d y  zas w uast§pnym roku Holendrzy pobili flot§ Lud- 
wika XIV, ukazal si§ takze z ich strony medal pamiijtkowy, przed- 
stawiaj^cy lamiijce si§ i uciekaj^ce francuskie okrety, ktöremu za 
podpis sluzyl tuz zaraz po „Quosego!“ nast^pujfjcy w i e r s z  Eneidy: 
„M aturate fugam, regique dicite vestro- non illi imperiam pelagi!‘‘ 
(Uciekajcie co rychlej i powiedzcie swemu krölowi, ze n ie jem u p a-  
nowaö ua morzu). Wszak to dowcipue? Ale czem? Znowu sytuacya, 
boc nawet slowa nie byly ich wlasue, tylko, po zwycieztwie, jako 
replika, nadzwyczaj zr^cznie zestawione z poprzedniem: „<luos ego!‘ 
Gdyby .swöj podpis wymyslili sami Holendrzy, nie byloby w tem 
dowcipu, ale przeciwnie, jakas niesmaczna przechwalka.

W obu przytoczouych przez nas przykladach, jak widzimy, 
dowcip polega na przeciwstawieniu i zestawieniu. Wprawdzie zywioly 
te figurujij w definieyi Chmielowskiego, ale ciemno, niewyraznie, gdy 
wlasnie nalezaloby ua nie najwi§kszy polozyd nacisk, gdyz one to 
stanowi^ dusz§ dowcipu. Do tych naszych przykladöw dodamy, ze 
najwyzszy popis dowcipu, jakim jest komedya, polega wlasnie ua 
sytuacyach, ktöre i bez slöw, dzi§ki szcz§sliwie wprowadzonemu 
kootrastowi, pobudzaji* wesolosc lub wywolujq, smiech. Dowcip zatem 
jest to zdolnosc pot§zna, jedna z pierwszorztjdnych, ktöra gl§boko 
i krytycznie wnika w stosunki zyciowe, azeby w nich upatrzyc mo- 
menty, polozenia, przydatne do pewnych zestawien i przeeiwstawien, 
W zämiarze specyalnym. A skoro möwimy o zestawieniach i prze- 
eiwstawieniach, to twierdzimy tem samem, ze akeya dowcipu ma dwa 
fakty kouieczne, jeden 11a ktörym szczepi si§ drugi, czyli peww* dani} 
sytuacya, z ktörej talent 11a swöj sposöb, niby z jakiej przeslanki



wycijjga wniosek, Scisle si? z nisj, l^czijcy, a \\ywolujiicy wrazenie 
Wesolosci. I takie to zestawienia, takie niespodziane zetkni^cia, przez 
istotny talent sprowadzone, im gltjbiej siegajg, w zycie, posiadajg, 
barwe ai tystyczuij i tnvaloSc. Gdzie tych zestawien brak, tarn niema 
dowci11u, ale moze istnieö k o n c e p t ,  zdolnosc podrz§dna, polega- 
J%ca, jak  slusznie zauwazyi autor, na igraszce slow, ktöre mop'q, 
wpravvdzie na razie wywolac wesulosc, a nawet homeryczny smiech, 
a le z ezasem wietrzeja i stygng,, tak jak zwietrzaty wszystkie orator- 
skie koncepty Demostenesa i Cycerona, ktöre przytacza Plutarch, 
’uioszsj.c si§ nad niemi. J e s t  to dowcip fars, ktöre zabawiwszy chwil§, 
2nikaj$, aby wigeej nie powstac, gdy tymezasem dowcip dobrych 
koniedyj czyni je niespozytemi, jak  dowöd mamy ua Arystofanesie, 
Molierze i Fredrze.

Autor calij, dziedzine twörczych przymiotöw stylu podzielil na 
trzy cz§sci, z ktörych pierwsza obejmuje naturalnosc podmiotowi}, 
i tutaj to wlasnie mieszczij, si§ wszystkie te przymioty tw örcze, jakie 
''Vyliczylisiny wyzej; druga, naturalnosc przedmiotowtj,; trzecia, orygi- 
iialno.se. Nie sluszuiejszego, jak  z<j,dac od stylu naturainosci; ale 
dlaezegoz to autor wspomina o niej dopiero przyst§puj^c do wykladu
0 przymiotach twörczych? Czyz ona nie bytaby röwniez wymaganq, 
Pi’zez styl ograniczaj;j,cy sie do przymiotöw gramatyczno-logicznych
1 estetycznych (wedlug jego podzialu)? Zdaje si§ to przecie nie ule- 
gae wijtpliwosci. Dlaczego röwniez, pytam, wszystkie twörcze przy- 
mioty stylu j)odci<jgnf},l pod n a t u r a l n o s c  podmiotowij, tak jakby 
one byly tylko jej skladowemi ez§Sciami? /Jezeli naturaluosc posta- 
winiv za warunek wszystkim stylom, co jest konieeznosciij, gdyz nie- 
Daturalnosö zeszpecilaby je  wszystkie, toc tembardziej z^dac jej b§- 
dziemy od umyslu posiadajijeego przymioty twörcze. Slowem, ta  na- 
turalnoSc, jako cos osobliwego, jest  tu zgola nie na miejscu, i prözno 
autor w niej upatruje zrödlo czy siedlisko twörczych przymiotöw 
stylu.

Ale dodaje 011 do niej epitet p o d m i o t o w a ,  czyli odnoszijca 
si? do jazni piszqcego, jako przeeiwstawienie naturalnoäci p r z e d -  
m i o t o w e j ,  odnoszq.cej si§ do rzeczy opisywanych. Ta druga ma 
istotnie racj§ bytu, gdyz rzeczy te powinny byc odwzorowywane we
dlug swej natury. Tylko nie zauwazyi autor, ze po tej drodze idqc prze- 
kroczyl granice swej pracy. Naturalnosc przedmiotowa nie jes t  i nie 
moze byc jedynie warunkiem stylu; to wlasciwoSc ustroju twörczego 
ducha poezyi i sztuki, i przez ich teory§ rozbieraug, by<5 powinna. 
Twörczosc stylowa, jakkolwiek podehodzi pod sfer§ artyzmu, ograni- 
cza sig jednak tylko do wyslowienia (patrz definicy? stylu, str. 115); 
zajmuje wiec stanowisko drugorz^dne, kiedy twörczoSc przedmiotowa



stoi ua szczycie sztuki, i zadeu talent, jedynie tylko styliatj’czny, 
nie stvvorzy obrazöw natury i obyczajöw w „Panu Tadeuszu“, ani po
staci w „Quo Vadis“. Autor wie o tem dobrze, möwi o tem dobrze, 
wigc niepotrzebnie podcigea tg zdolnoSd pod stylistykg, jako natural- 
nosc podmiotowg. J e s t  to jego dydaktrczny pleonazm. CzgSd tegO 
rozdzialu, noszijca tytul: O r y g i n a l n o ß d ,  nie zawiera nie wiecej 
nad prostg charakterystykg tematu, i niewiadomo dlaczego stanowi 
dzial sam przez sig, kiedy jes t  tylko  jednym z wanmköw stylu nrty 
stycznego. Tylko, jak tu, tak wszgdzie, a mianowicie w opisie natu- 
ralnoSci, nader pozytecznem jest wskazywanie odwrotn.ycli stron przy
miotöw, to jes t  ich naduzycie, sztucznosc lub sadzenie sig ua z d o b y c i e  

t-ego, do czego umysl nie jest  z natury usposobiouym.
Pomimo wczytaoia sig w prace na tem polu swych poprzedniköw, 

samodzielny ile byc moze w e  wlasnej, spotyka s i g  jednak C h m i e l o w -  

ski z klasycznym podzialem stylu w rozdzialt <> j e g o  rodzajach. Ma
my tu wigc styl u c i n k o w y  (czyli o  krötkieh zdaniach pojedyn- 
czych), w przeciwstawieuiu do p e r j o d y e z n e g o .  C o  prawda, 
dzisiaj ten styl t. zw. ucinkowy ( w b r e w  przykladowi p r z y t o e z o n e m u  

z Mochnackiego), jakos sig nie zjawia; zredukowano go zaledwie do 
informacj'j rezyserskicb przed aktami s z t u k  teatralnych: „ O b s z e r n a  

sala w stylu... Drzwi w posrodku, dwoje bocznych... Naprawo, pani X . 
siedzi na kozetce z ksigzkg w rgku, i t. d...“ Ale nie p r z y p o m i u a m  

sobie jakiegos utworu, w stylu tym pisanego, lub chociazby obszer- 
niejszych ustgpöw, i wgtpig, aby ktos rozpoczynajac stylistykg z za- 
patrzeniem sig na wzory dzisiejsze, wpadl na pomysl ustanowieni» 
stylu ucinkowego, jako osobnej rubryki, choc.iaz zdarzyd sie mogg 
wypadki wyjgtkowego uzywania krötkieh frazesöw.

Dalej, mamy styl p r o s t y  v. prostotny (poprawka slusznaV 
w przeciwstawieuiu do o z d o b u e g o  (kwiecistego). To znaczy, 
ze ten pierwszy unika ozdöb krasomöwczych i poetycznych, i stara 
sig byd, ile mozna, odbiciem mowy potocznej, co nie u p o w a z u i a  go, aby 
byl ordynaryjnym, owszem moze i powinien odznaczac sig szlachetno- 
Sciq; kiedy w drugim, niby zlote pylki, przeswiecajg te wlasuie ozdo- 
by, nadzwyczaj mite i ozywiajgce, byle udzielane w dawkach umiar- 
kowanych: inaczej bowiem wyradza sig nuzgca i ckliwa przesada, jak 
to stato sig wlasuie w pigknyeh zkadingd „Listach z Ivrakowa“ Kre- 
mera, na co autor slusznie zwröcil uwagg.

Na tem wlaSciwie konczy sig pozyczka zaciggnigta w klasycznym 
podziale stylu na rodzaje. Ale autor idzie dalej w poszukiwaniu cech 
moggcych nowe stanowid rodzaje i nasamprzöd przeciwstawia p l a -  
s t y c z n y  styl a b s t r a k c y j n e m u .  Styl plastyczny, podlug 
niego, „jest wöwczas, gdy przedstawione w nim osoby, przedmiot czy



2Javviska, ukazuji} si§ wyobrazni naszej jakby utwör rzezbiarski, nie
mal dotykalnie“. Osiq,gajq zas to pisarze „umiej^tnym doborem wy
razöw znamiennych, glöwnie rzeczowniköw i czasowniköw“ i t. d. 
(str. 124). Jakto , na Apollina! czyz to wyrazy stösownie dobraue 
ti'zyinujjj prym w powstawaniu postaci rzezbiarskich, czy to za po- 
uiocjj. stylu mozna stworzyc tak?} np. figur§ jak Zagloba, jesli figura 
ta z göry uie stangla w wyobrazni autora, jako kreacya twörczej sily 
jego artystyczuego umyslu, z cal.} swi} fizyonomi.}, ruchem, mowi} 
i wszystkiemi przynaleümoSciami? Komu postac podobna stanie zy- 
Wa w wyobrazni, ten o wyrazy nie pyta: przychodza one same, i nie 
przez nie o s i i } g a  mistrz jej plastyk?, lecz przez kombinac.je psy- 
chologiczne jej rucliöw. Ja k  by na pot§pienie wlasnej definieyi, au
tor, jako pröbk§ stylu plastycznego, przytacza ust(jpik z „Pami§tni- 
köw Soplicy“, gdzie Wojewoda rozkazuje zgolic glow<j poslanca 
z obozu konfederatöw, dla wyczyt».nia depeszy wypisauej na czaszce. 
Alez ten ustgp, to nie styl, taki lub owaki to scena; scena, jakiej po- 
dobnych w kazdej powiesci znajdzie sie muöstwo, bo powiesciopisarz» 
to nie prosty relator, lecz artysta, ktöry daje nam obrazy. I  tu za 
niiast powiedziec w kilku slowach o co chodzilo, Soplica wyprowadza 
akey^ przed wzrok ezytelnika, widzem go sprawy czyni^c niejako, 
I gdyby nauczyciel chcial wskazac uczniowi w jaki to sposöb powie- 
sciopisarze dramatyzuji} szczegöly swych opowiesci, nie möglby lep- 
szego przytoczyc przykladu. Co zas do stylu, my w usttjpie tym wi
dzimy raczej doskonalg pröbke stylu zwanego prostym, bo niema 
w nim zadnej metafory, zadnego napi§cia krasomöwezego; si} to tylko 
proste slowa przecigtnego szlachcica, jednego z aktoröw sceny, a jed
nak obrazowe.

Nie zaprzeczam wprawdzie, ze styl plastyczuy istniee moze nie- 
^aleznie od twörczejkompozycyi literackiej; w ukladzie rzeczy pro- 
zaicznych czysto rozumowych, istuieje wtedy, gdy autor, snuj^c wi}- 
tek jakichs idei, dla ich udost^pnienia uzy wa zwrotöw plastycznych, 
mysli sam niejako kategorjami zmyslowemi; i na tem wlaSnie polega 
popularyzowauie nauki. Dar tego rodzaju posiadaji} w wysokim 
stopniu Francuzi, a przyklady tego rodzaju znalezc mozemy i u nasze
go filozofa, Tr§towskiego, ktöry w wykladzie tego samego o czem 
möwii} jego protoplasci niemieccy, jest nieröwnie zywszym i jasniej- 
szym. I  w tych to razach, rzeczywiScie, czyunikiem glöwnym jest 
styl-, on to uplastyeznia poj§cia oderwane, bezcielesne. Lecz, gdzie 
kompozycya sama, z uatury talentu juz w umysle autora jest  polow;} 
ciala i krwi, styl spelnia tylko role usluznego parobka. Przyklad 
wifjc wzi§fy z powieSci, czyli z tworu wyobrazni, nie dowodzi niczego



na rzecz stylu, bo tarn plastyka ma inne zrödlo; gdyby jej w u m y s l e  

nie bylo, zaden d o b ö r wyrazöw by jej nie nrobil.
Domyslalismy si§ zgöry, ze jak  autor raz wda si§ w wyszczegöl- 

nianie rodzajöw stylu, to, jezeli zec.hce powiedziec cos nowego, odcie- 
nie rosiiij,c mu b^dq pod I  tak si§ stato; bo przeeiez co naströj,
co teniperament, co stopien uksztalcenia lub jakas wtaseiwose umy- 
stowa, — to inny styl: smntny lub wesoly, namigtnylub chlodny, i tak 
dalej. To tez autor wyliczajijc te rozmaite odeienie w stylu, znamio- 
nujijce pewnych pisarzy, samej nazwie pozostawia wyjasnienia. i zgo- 
ta slusznie. ale dtuzej zastanawia si§ nad przeciwstawionymi sobie 
stylami: p o s p o 1 i t  y m i i n d y w i d u a 1 n y m. Nad pospolitym 
nie ma sie co rozwodzid: moze on byc ze wszecli miar poprawnym, 
dobrym, ale nie wnosi nie nowego do skarbu mowy narodowej; kiedy 
przeciwnie, indywidualnosc stylowa, to nowy zasiew, bujnie w na- 
sr,§pstwie rozkwitajaey na niwie ojezystej. IndywidualiSci stylowi, 
s;j to wlasciwie twörey postepu j^zykowego, mistrze, ktörym z tego 
tytuiu nalezy si§ wdzi^cznosö narodu. Indywidualnosc nie da sie uj$e 
w reguly, bo polega tylko na swiezosci zwrotöw, ale swiezoäci takiej 
ktöra zadowalnia zdrowy rozuui i estetyk?. Cbmielowski w nader 
zajmujqcym wywodzie kladzie uacisk na t§ cech§, i azeby j$ dac le_ 
piej poznad, sfcawia przyklady poröwnawcze, wyciijgi czyniqc z kilku 
pisarzy wzorowycb, jak: Brodzinski, Korzeniowski, Zmichowska, 
Sienkiewicz, Al. Swi§toehowski, czynisjc naukowij. analiz§ kazdego, 
zaznaczajijc röznice na jednem tle indy widualnosci, czyli to co w sa- 
mym stylu wyröznia czlowieka od cztowieka. .lest to ust^p z wielk̂  
dla czytelnika korzysciq, i nawet z pewnym zapatem opracowany- 
W  jednym tylko uie zgodzitbym si§ z autorem szczegöle. Wymieniaj^c 
najwyborniejszych naszych stylistöw, dawniejszych i spölczesnyeh, 
uarzeka on na szczupt$ ich liczb§. Mniejsza o liezbe, ale przeeiez fak- 
tem jest, ze j§zyk nasz, od czasöw zwtaszcza Brodzinskiego, post^pü 
H k w zakresie stylu, iz pomimo bardzo niepomySlnycli warunköw ma- 
teryalnych jego rozwoju, zadnemu z jezyköw europejskieli nie ust§- 
puje, i jedyny tez to moze nasz tryumf. A zkiplzez wziijl si<̂  ten po- 
st§p, jesli nie za spraw;} tych wzorowycb post§powych stylistöw, 
ktörzy, srebro jgzykowe poprzedniköw wchionijwszy w swq, mowe, 
uczynili jij, zlotfj,. Jak^kolwiek wi§c jest ich liezba, dzialata ona sku- 
teeznie, pot§znie; i oby tylko ogöl zechcial dzialalnosö te nalezyd® 
ocenid, przystosowad.

Z wyszczegölnieniem przymiotöw i rodzajöw, zdawaloby si§, z® 
autor skonezyt nauk§ o stylu, bo i cöz tu wigeej dodac? T y m c z a s e m  

teoi ja  ta stanowi dopiero u niego jedn^ cz§sd ksiazki, i pozostajij, jesz
cze dwie. A o czem, ze one traktujij? Jedna o pierwiastkach utwo-



r,^v pisarskich, druga o rodzajach prozy i poszczegöluych jej ksztal- 
tadi

Podzial ten na trzy czgSci jes t  spelnieniem prograniatu, ktöry, 
azeby poznad, zwröcid sig musimy az do przedmowy, gdzie powiada 
autor (str. 11), ze Stylistyka zostaje w najblizszym zwigzku z jednej 
strony z Gramatykg i Logika, z drugiej z Psychologie Owöz, dotgd 
wykazal 011 ten pierwszy zwigzek, czyli objasnial warunki, jakie 
styl powinien spelnic, aby zdania i obrazy byly dobre gramatycznie 
1 logicznie, niezaleznie od przymiotöw estetycznych. Ale — powia- 
da on, dalej: — „Nie moglabv Stylistyka skutecznie korzystac ze 
wskazöwek Gramatyki i Logiki, gdyby nie wzigla sobie za podstawg 
znajomosci duszy ludzkiej i jej rozmaitych przejawöw, co stauowi 
wlaäciwy przedmiot Psychologii“. Lecz nie chodzi tu o calg psycho- 
logie, ale o jeden jej mianowicie dzial: o kojarznig (associatio ideo- 
rum, kojar7.enie sig pojgc), o tg wladzg duszy, ktöra wypelnia wcigz 
naszg SwiadomoSd i wytwarza — wedlug autora — takie sily ducho- 
We, jak  rozum, uczucie, fantazya, sily bgdgce wylgcznymi czynnika- 
mi wszystkich utworöw duchowych wogöle a pisarskich w szczegöl- 
noSci. I  tutaj to miescid sig maj$ „najprostsze zasadnicze pierwiast
ki“ wszelkiej twörczoSci pisarskiej, tak pod wzglgdem formy, jako 
i treäci. Owoz, rozejrzeniu sig w tych wlasnie pierwiastkacli natury 
psychologicznej, poswigcona jest czgsc druga.

Ani slowa, zadanie piekne i o jeden stopien podwyzszajgce nau- 
kg o stylu. Chodzi tylko o to, azeby studyum owo wykazalo jasno 
i dobitnie istotny zwi^zek stylistyki z psychologig.

Trzy wladze duszy odegrywajg rolg w powstawaniu utworöw 
pisarskich: rozum, uczucie, fantazya (tak sig u Chm. nazywa wyo- 
braznia twörcza). Ale nie wydalyby one nie lub malo co wigcej, gdy
by spoczywaly bezczynnie, lezaly odlogiem. Potrzebujg wigcksztal- 
cid sig, ewiczyd, ubogacad, a ku temti sluzy dobrze prowadzona obser- 
Wacya wewngtrznai zewngtrzna, tudziez nauka, dopetniajgca to, cze
go obserwacya nie zdgzy przyswoid äwiadomosci. W miarg jak  czlo- 
wiekowi przybywa wra/.en ze Swiata zewngtrznego, z badania same- 
go siebie, z nauki, staje sig on coraz zdolniejszym do wyrazauia sa- 
mego siebie wszelkim sposobem, a wigc i zapomoeg piöra. W  miarg 
Wzmagania sig zasobu duchowego, przez takie dwiczenia oczywiscie 
doskonaleje i wyslowienie. Otöz w treSci wszystko, co autor wpro- 
Wadzil do swej pracy na rzecz psychologii stylu stosuje sig przede- 
wszystkiem do calej twörczoSci pismienniczej, tak naukowej jako 
i belletrystycznej lub migszanej, w miarg o ile w uzdolnieniu piszg- 
cego przewaza rozum, albo uczucie i fantazya. Styl wchodzi tu nie- 
jako boczni} furtkg, dodatkowo.



Po tem jednak wytuszczeniu nast^pujjj, dwa rozdzialy juz bez- 
posrednio dotyczijce wyslowienia a niftzmiernie b o g a t e  w nauk§. Jes t  
to, nasainprzöd, porzijdkowanie tego zasobu duchovvego, ktöry data 
czlowiekowi natura, a przysporzylo uksztaleenie. P o z o s t a w i a j $ c  zu- 
peln;} piszijeemu swobod§, co do skali, na jak«} m a  rozeii}gnij,c temat 
pisania, bo ta zalezy od jego zdolnosci i zamiaru, zijda autor, azeby 
mySI zasadnicza uwydatniala si§ jasno, a  wszystkie szczegöly sply- 
waty ku jej wyjasnieniu. Zalezy t o  od dobrego rozkladu cz§sci, od 
miejsea, jakie kazda zajmowac powinna, tak, izby opraeowanie two- 
rzyto organiczn!} calose, od proporcyi ustosunkowanyeh do waznosci 
poj§6, jakie zawierajij szczegöly, nagromadzone tak, izby podrz§dne 
nie zastaniaty eelniejszycb. Warunki te czerpie autor przewaznie 
z wlasnego umystu i doswiadczenia, a l e  pomaga tez sobie i spostrze- 
zeniami inuych mistrzöw stylistyki (Wiszuiewski „ 0  rozumie ludz- 
kim“), tak, ze z tych wszystkich uwag tworzy si§ pewien rodzaj do- 
gmatyki stylistycznej, stanowi^cej regul§ kompozycyi.

Dopiero wsparty na swym dogmacie, poszukuje go w licznych 
przykladach, ilustrujijc nimi prawidlo i poddajijc je  s z c z e g ö l o w e j  

analizie. Prawdziwie to pozyteczna i Scisle pedagogiczna cz§sc pra
cy. Przyktady te, w liczbie dziesi§ciu, uzewngtrzniajij zarazem to, 
eo autor nazywa „pierwiastkami wszelkich utworöw pisarskich“,— 
a tymi s i j :  opowiadnuie, opis, charakterystyka, poröwnywania, rozu-
mowanie, dumanie, rozmowa, przemowa, list.—Doprawdy, nie chodzi 
nam o wyraz, ale nie mozemy si§ jakoS polapaö w tej nazwie: pier- 
wiastki. Pierwiastek, wszak to je s t—jesli si<j nie mylimy,—materyal- 
nie cos uieznacznego, nawet ezasami czysto idealnego, z czego jed 
nak, przy sile we vvn§trznej, a pomyslnych warunkach rozwoju, powsta- 
j$ i powstawac muszi} ogromy. Jakimze wi<jc sposobem pod t§ defi- 
nicy§ podci^guijd mozna, np. o p o w i a d a n i e  albo l i s t ?  Jakij 
mial autor ukrytij mysl, w nazwaniu pierwiastkami tych dziewi§ciu 
szczegötöw, w ktörych möj osobisty wzrok widzi tylko, umiej§tnie 
zkijdinsjd rozrözniczkowane, formy czynnosci myslowych, kategorye, 
w jakie w danym razie wst^puje duch ludzki, zgola zaleznie od swej 
wlasnej woli. W dodatku, powiada autor, ze to pierwiastki 
w s z e l k i c h  utworöw literackich, na co röwniez zgodzid si§ nie- 
mozna, bo gdziez tu sij, pierwiastki, wedlug terminu autora, poetycz ■ 
ne? Wszakze tylko niektöre z nich do poezyi zastosowac si§ mogi}.

Ale skonczywszy z kwestya nazwy, przyznaje,ze zeszczegölowe- 
go opracowania kazdego z owych pierwiastköw, wraz z rozbiorem da
nych przykladöw, nietylko mlodsi adepci stylistyki, ale i wszysey 
gotujfjcy si§ do pracy piörem wiele skorzystac mogsj. Nie mögt; zda- 
nia mego dowieSd, idac wzorem Chmielowskiego, na przykladzie



?dyz kazdy zajglby zbyt wiele miejsca, ale poprzestac musz§ na ode- 
staniu czytelnika do rozdzialu trzeciego, cz^sSci drugiej dziela.

Jezeli rozdzial t.en jes t  korong ksigzki, to cala cz§Sc trzecia, 
stanowi tylko dodatek do wJasciwej stylistyki, zadnego z nig nie ma- 
J^cy zwigzku. Oz§sc ta, zajmujgca 90 stronic, nosi tytul: „Rodzaje 
prozy i poszczegölne jej k^ztalty“, zawiera zatem objasnienie 

< n'szystkiego, cokolwiek kiedybgdz pisano i co pisa6 mozna prozg, na
wet z materyalu czysto poetycznego, jak legiendy, obrazki, powiesci. 
Nikt zapewne, poszukujgcy stylistyki dla samej stylistyki, nie bgdzie 
si§ gniewal 11a autora za ten dodatek, za t§ niespodziank§, przyno- 
sz;jcg mu w darze cz$£c teoryi literatury, tembardziej, ze jest  ona 
°pi'acowant starannie i pod wzgl§dem naukowym wystarczajgco: ale 
°zy nie wlasciwsze znalazlaby miejsce w osobnem dziele, poSwi^co- 
nem wlaSnie t e o r y i  l i t e r a t u r y ,  ktöre ktoS prawdopodobuie, 
za stylistyka i historyg literatury, przygotowac nie omieszka? Po- 
niewaz zas cz§Sc ta przecliodzi zakres zobowigzaü autora, okreälo- 
nych tytulem obecnego dziela, przeto w szczegölowy jej rozbiör nie 
Wcliodzimy. J e s t  ona co najwi§cej konsekwencyg zapatrywania sie 
Chmielowski-'go, ktöry stylistyk§ utozsamia z P r o z a i k g ,  w prze- 
ciwienstwie do P  0 e t y  k i, tak jakby ta druga nie podchodzila pod 
styl, — wi§c tez i rodzaje prozaiki uwazal za cz§s6 skladowg swej 
pracy.—Dla blizszego rozpatrzeuia si§ w tej sprawie niebawem do 
niej wröcimy.

W  sprawozdaniu naszem, zbyt moze tresciwem wzglednie do 
rozmiaru ksigzki (400 stronic), przechodzilismy krötko rozdzial za 
rozdziatem, podnoszqc tylko szczegöly wi§cej zatrzymujgce uwag§; 
ale mieliSmy wcigz 11a mysli zaznaczenie zarazem planu ogölnego, 
ktöry polega na rozklasyfikowaniu wszystkich przymiotöw stylu. Do 
tej klasyfikacyi mögl autor dojsc drogg, czyli metodg podtvöjng, jak  
wreszcie i sam oznajmia w przedmowie:—„Mozna jg (Stylistykg) roz- 
poczgd albo od rozbioru calkowitych dziel pisarskich i zsttjpowac ko- 
lejno az do najdrobniejszych skladuiköw stylu... albo tez mozna na- 
przöd rozpatrzyö te czynniki (skladniki), by stopniowo wznieSc si§ az 
do najwi§kszych, najrozleglejszych utworöw.“—Gdyby obral t§ pierw- 
szg drog§, indukcyjng, bylby stworzyl dzielo, jakiego w tym przed - 
miocie uie bylo, zgola oryginalne, a niezmiernie doniosloScig pedago- 
giczng przewyzszajgce wyklad dedukcyjny. Bylby to w dydaktyce 
wielki krok naprzöd. Lecz wybral drog§ drugg, utarta, jako latwiej- 
szg i dla uczgcyeh si§ dost^pniejszg. J a k  mu jednak ta pierwsza le- 
zala na .sercu, jak sigoswe prawa dopominala, swiadczy chocby wielka 
iloSc przyktadöw poddawanych rozbiorowi, dla osi§gni§cia zasady do



ustanowieuia prawidia. Wierny do konca obranej metodzie, zasilii 
j$ jednak  korzysciami odwrotnej.

Znamiennym jest fakt, ze autor z wykladu o stylistyce wy- 
1§cza poezy§, ograniczajq,c si§ na samej prozie. Ostatecznie, prawidia 
obowijjzujfjce styl, stosujij, si§ zaröwno do poezyi, jak do prozy, wi§c 
gdyby autor za powöd do tej bannicyi podal prost;} dogodnosc przy 
wyborze przykladöw, albo i nie nie wspominal, nie zwröciioby to mo
ze i naszej uwagi: lecz on motywuje zasadniczo to postijpienie swoje, 
i motywa te wlasnie w oczacli naszych nie wytrzymujq, krytyki. 
Pierwszy raz, i to z tak powaznych ust, zdarza si<j nam slyszeö (od 
str. 9), ze „w wyslowieniu niezbyt latwo ustanowic granice migdzy 
poezyq a prozq“; ze i co do tresci „niepodobna takze upatrzyc nieprze- 
kraczalnej granicy mitjdzy tymi dwoma dzialami“; ze w w y s l o w i e n i u  

„wiekszosc jezyköw nie zna takiego rozgraniczenia“; a w stosowaniu 
zwrotöw „tylko stopien smiah.sci wyzszym jest w poezyi anizeli 
w prozie“.

Kiedy z tosi^zatarly  röznice pomiedzy galezmi mySli tak odmien- 
nemi, gdzie jedna wymaga specjalnegodaru, aby mogla kwitnsjö, adru  • 
ga go nie potrzebuje, ze dzisS juz one zrosly si§ z sob^ do niepozna- 
nia, i tylko stopien smialosci odröznia jednq od drugiej? Czyz to 
poeci tak zwyrodnieli, czy prozaicy tak si§ podnieSli, ze tego co sta- 
nowi osobuy rodzaj, görujfjcy ponad wszelk$ sztukg, juz dzis odszu- 
kac nie mozna: zloto stopilo si§ z zelazem?

Ano, zastanöwmy si§. W powszechnym ruchu literackim, ze 
pomintj epokij starozytnq,, — poezya od czasöw Danta tak  wybujaia, 
tak obfitym rozsypala si§ kwieciem, ze ogöl, ten nawet prze- 
ci§tny ogöl, cos sobie niewiedzietf kiedy z tego kwiecistego desz- 
c/.u przyswoil, a przyswojone oddaje... w wyslowieniu. Nawet 
student i pensyonaika, z samej nauki szkolnej otrzymujq, pe- 
wien zapasik frazesöw trqcqcych poezyi}, z ktörego korzystajq przy 
wymianie pierwszych listöw. Cöz möwiö o ludziach humanistycznie 
wyksztatconych, oczytanych w arcydzielach poetycznych, i o takich 
wreszcie pisarzach, ktörzy cliowajij w duszy jakijs utajou$ iskierk§ 
poezyi, przy moeniejszem wzruszenia wywoIuji}C)} przyspieszony ruch 
serca. Niedziw, ze pismo takich, nawet w prozie, rumieni si§ tu i ow- 
dzie barwsj poetyczn^-, ale trzebaz odsunqc ten rumieniec i zobaczyc, 
czy pod nim znajduje si§ cialo poetyczne. Powierzchowny wi^c ty l
ko wydaje wyrok, kto sijdzi o ciele z rumienca i temu istotnie wyda- 
wac si<j moze trudnem odgraniczenie poezyi od prozy. TrudnoSd t§ 
prtjdzejby przypuSciö mozna przy zestawieniu poezyi z wymowij, ktö
rych figury i zwroty spotykajq, sitj zsoba, a przeeiez i tu omylicsitjnie-



mozna, jesli trzymac si§ b^dziemy zasady, ze krasomöstwo (jak sama 
nasza nazwa wskazuje), to wyslowienie, a poezya to obraz.

Autor ma za sobij, argument, ze od dawnego czasu powie&S (ze 
"szystkiemi svvemi odmianami), ta drzewie epopeja, zeszla na grünt 
mi§szany, podobnie jak dawniejszy dramat, uzywaj^cy coraz cz^Sciej 
tytutu s z t u k i  (teatralnej). Prawda; wi§c tez zanotujmy sobie 
w teoryi literatury to uowe zjawisko, ale z uwagf, ze bynajmniej ono 
nie ubliza czystosci rodzaju, ani go nie ruguje. Wszak „Beniowski“ 
to takze powieSc, ktöra miata przed sob$ Grazyne, Kourada Walen- 
roda i Pana Tadeusza. Chmielowski odparlby nasz zarzut argumen- 
tem formy wierszowej, jako obowiijzkowego znamienia intencyi poe- 
tycznej. Ale znamienia tego nie posiada ani Poganka, ani Adeodat, 
a ktöz powazy si§ takie powiesci odniesc do gatunku prozy? To niech- 
ze do niej zaliczy Nieboski}. Komedj^ i Irydyona, jako dramaty, 
a wtedy to dopiero si<} nam rozjaSnia poj§cia o wartosci tworöw poe- 
tycznych i icb stanowisku w rz^dzie zjawisk literackich.

I  na to siej zanosi, skoro juz takiej miary pisarz jak Chmielow- 
ski, podpisuje abdykacyg poezyi, i azeby wyjsc z trudnoSci klasyfika- 
cyjnej, przy odgraniczeniu jej od prozy przyjmuje podzial nazwany 
przez niego h i s t o r y c z n y m .  Znaczy to, ze wszystko co przy . 
biera formt; zewn^trznij poezyi, a wi§c rytm i rym, zalicza on, rozu- 
mie si^, tylko formaluie, do dzialu poezyi; wszelkie zas utwory pisane 
mowjj, niewi^zausj., jakoto powiesci, „chocby posiadaly niepospolit% 
poetycznoSc“, odnosi do dzialu prozy. 0  dramataoJi poetycznycli 
a pisanycb proz$, na tem miejscu nie wspomiua, ale w konsekwencyi 
i one tez do dzialu prozy zaliczonymi bydby powinny, a wtedy i twör- 
czosc autoröw dramatycznyeh, piszsjcych juz to wierszem, juz proz$ 
(Jözef Korzeniowski, Kazimierz Zalewski, Kazimierz Glinski) mu- 
siataby byc rozptatang, na dwie potowy: poezyi i prozy.

Tak t§ trudnos'c rozgraniczania dwöcli dziatöw rozwi$zuje au
tor. Nie duchouosc ma stanowic o klasyfikacyi, ale ceclia zewn^trz- 
11a, niejako szyld.

Nie przecz§, ze trudnosc istnieje. Odkfjd z naigrawaniem po- 
deptano poetyke A.rystotelesa, swoboda w uzywaniu form literackich, 
wzrastaj^c coraz bardziej, przeszia nareszcie wszelkie granice. Kto- 
by chciat puscid w niepami§c co byto i jak byto, i przyst^pit do kla
syfikacyi zjawisk literackich najswiezszej doby, zastalby to, co zwy- 
kle nazywamy poezyg,, po uajwi§kszej cz§Sci zredukowauem do drob- 
nycli utworöw, dla ktörych niema nawet nazwy gienetycznej, i onez 
same tytuluj<* si§ dowoluie, wediug osobistego upodobauia autoröw: 
Strofy, Pytki, Kwiaty i kolce, Dumania lub coS podobnego; uomen- 
klatura dawniejsza prawie zupelnie znikla; a chocbySmy i chcieli
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w przyblizeniu ocecliowac je wedlug tej/.e nomenklatnry, nie znajdu- 
jemy w nicli jakiejs cpchy wystarczajgcej. Sfj to swoboilne rzuty du- 
chowe, zawierajgce nieco liryzmu, nieco opisowoSci, odbicia nastro- 
jöw lub wrazen egotycznych, nie zamknigte w zadng formg zuang, 
ustalong, tak, ii  gdy mamy möwid o nich, uazyvvamy je poprostu wier- 
szami, utworami, ogöluikoAvo.

Poezya zatem dzisiejsza, av scislem znaczenia, zerwawszy z for- 
mularzem i klasycznym i renesansowym i romantycznym, czeka na 
SAvego klasytikatora, ale tymczasem kwitnie powiesö i dramat, tylko 
takze av odmienny sposöb.

PowieSc dawniejsza, jako epos, uuosila sig, a przynajmniej usilo- 
Avala unosic sig uad ziemig, pomijajgc jej sprawy powszednie-, aktora- 
mi tez jej byAvali bogoAvie, pölbogi bohaterzy, jednostki Avyzsze, ideal- 
ne: bohaterskoSc stauowila jej atmosferg. Dzisiejsza stgpa po ziemit 
aktoröw szaka Avsröd ludzi zvvyczajnych, wigkszych lub mniejszych
i bardzo malutkicb, odbija zycie realne z jego usmiechami i Izami, im 
A v i e r n i e j  tem lepiej. Czyz jednak przez obnizenie poziomu, tazdrob- 
niala cöra epopei tak juz wyblakla i sprozaiczniala, ze nalezy jg 
vv klasyfikacyi wyrzucic z granic poezyi? Zgodziibym sig na to, gdy- 
bym mial prawo sndzic wedlug tych utworöw tuzinkowych, tego mo- 
tlochu poAviescioAArego, ktöry przepycha sig wciggany rgkg spekulan- 
töw wvdawniczych, obliczajgcych na gust niewybrednej a lasej na 
nizkie wrazenia publicznoSci; zgodziibym sig, gdybym mial przed 
oczyma powie^c naturalistyczng. Ale gdy mi na mysl przychodzi1 

Pogauka, Ulaua, Krzyz na stepie, Czerwona czapka, Murdeljon, Quo 
vadis, Szkice wgglem, i  tyle innych o podobnym nastroju, zaliczenie 
ich do dzialu prozg, chocby ze Avzglgdöw formalnych, wydaje mi sig 
czems krzyezgcem.

Tu nie  cecha zewngtrzna, ale  psychologja rozstrzygaö powinna. 
N a le z a lo b y  przedeAvszystkiem postaAvid sob ie  pytanie: cz y  powieScio- 
pisarz, av powaznem znaczeniu Avyrazu, jest a lbo nie  jest u r o d z o n v m  

poetg-, c z y li ,  c z y  kategorye, ktörem i m ySli d z ie lo  sAve Avykonywajgc, 
sg  poetycznemi albo nie? oraz, czy  p rozaiczne z y w io ly  um yslu  wystar- 
czajg  do s tw o r z e n ia  powieSci?

N ic z y j e g o  u m yslu  n ie  m ozna rozebrad av ty g ie lk u ,  ja k  ja k ie s  cia-
lo  chem iczn e , a le  rozeb rac  m ozna d z ie lo  j e g o  um yslu , i w e d lu g  o tr z y -  
m anych  pierwiastköAv, przyjsd do w n iosk öw  in d u k cyjn ych  o um ysle  
samym. B iorg  w igc utw ör ja k ie g o  ty p o w e g o  powieäciopisarza, np- 
D ick en sa ,  i szukam . Znajdujg  nasamprzöd in w en cy g  (treSc, fabulg),  
sz e r e g  w y p a d k ö w , sy tu a c y j ,  p rzez sam ego  autora AAfy m y s lo n y ch  i sko-  
ja r z o n y c h  p rze d z iw n ie  d la  Avytworzenia jakiejs  ca losc i  w yobrazajgcej  
pewng strong zyc ia  ludzkiego . U w azam  takze,  iz  autor m yäli p rzy -



yiiizanych do pewnych szczegölöw nie wypowiada ex cathedra, jak  
Juki fllozof lub krasomöwca, ale ze te mysli, nawet niewypowiedziane 
slowem, wyskakujq jakby jakieS ucielesnienie, z pod zyciowego ryn- 
sztunku faktöw. To nasuwa mi juz poj§cie specyalnego artyzmu, 
zjawiska, na ktöre umysl czysto dramatyczny zdobycby sig nie mögl. 
Nastgpnie, calosö utworu przedstawia mi si§ tez niby jakiä gmach, 
budynek, z grtibego materyalu wzniesiony, nie jako stos bezksztalt- 
ßy, ale posiadaj^cy proiiorcyq, symetry§ polegajqcq na kombinacyi 
^ nii poziomych i piouowych, gdzie wprawdzie zachowywanym jest 
Wzgljjd i na uzytecznosc, ale poza tym wzglgdem posiadajacy wszyst
kie cechy estetyczne.

Niedosyö na tem. Zdarzenia odbywajij, si§ w okreslonym miejs- 
cu i okreälonym czasie, wsröd okreslonych grup spolecznych. Cöz za
tem moze mi dac wyobrazenie tych okreSlen? Autor nie wyst§puje 
w charakterze korespondenta, opisujqcego kogo i co gdzie widzial 
^ b  styszat, ale mimoehodem w opowiadaniu swem rzuca rysy lokal- 
ne, zwyczajowe, obyczajowe, wynikajq.ce z samego zestawienia fak
töw sktadajqcych si§ na jego opowiadanie: sam nie wie o tem, ze pod 
Jego piörem, na tym marnym kawalku papieru, mieniq si§ barwy, od- 
Wzorowujqce rzeczywistosc zyciowq, zupelnie jak na plötnie malarza. 
A teraz rzecz najwazuiejsza. Powieäci opisarz ma do czynienia
2 ludzmi: to najwyzsze zadanie wszelkiej nauki i sztuki. Powoluj§ 
Sl§ na wszystkich, ktörzy clioc powierzchownie przeczytali powiesci 
Dickensa, (np. „Dawid Oooperfield“) czy ludzie tego autora nie sa fi- 
gurami posjjgowemi? Jakiejze to trzeba pot§gi twörczej, azeby z ni- 
°zego, tylko z obserwacyi wlasnej, jak  rzezbiarz, wykuwac od stöp 
do glowy postacie i jak  Pigmaljon, wlasnem ozywiac je  tchnieniem, 
azeby zyly wiecznie, jak  zyjq postacie angielskiego mistr/.a, ludzie 
2 Wyczajni, czasem zgota prosci, ale pelni prawdy ludzkiej, z wieku 
Da wiek si§ powtarzajqcej. Czy to obserwacya, w umysle autora uo- 
gölniajqca tysiqce widzianych szczegölöw, czy intuicya, wszystko mi 
to jedno: widz§ tylko, ze to jest twörczoSö, ze te postacie, to kreacye. 
1 dlatego utrzymujs, ze czlowiek, ktörego umysl posiada przymioty 
architekta, malarza i rztzbiarza, ktöry z niczego tworzy rzeczy zyjq- 
ce, poetq jest, a twory jego nalez% do poezyi. Mog§ byö tacy twörcy 
wi§ksi i mniejsi, tak jak sq drzewa wydajqce owoce mniej lub wigeej 
Wyborowe: to rzecz gruutu, ale nigdy gruszki nie urodzi wierzba, i n i
gdy najwytworniejszy prozaista nie utworzy dobrej powiesci.

Z tego powodu nigdybym, b§dsjc nauczycielem, nie wytrqcal po
wiesci, a tem samem i bardziej jeszcze, dramatu, z dzialu poezyi, bez 
Wzgl§du czy sq pisane wierszem, czy prozij,-, ale co prawda, w dzisiej- 
szem rozluznieniu form, möglbym w tym dziale wprowadzic osobuy



poddziai, dla powiesci zwlaszcza, ktöra, nieröwnie obszerniejszy ?a- 
kres zyciowy przybieraj^c, wciela w siebie duzo pierwiastköw po- 
tocznych, prozaicznycli, boc przecie zycie nie jest samym poematem; 
ale drobne te pierwiastki niknfj, w potoku kompozycyi ogölnej. Kry- 
tyka jes t  od tego, azeby zawyrokowad, o ile wartosc odpowiada poj§- 
ciu gatunku, ale w kazdym razie przedmiotu pod wlasciwym gatun- 
kiem szukad nalezy.

Chmielowski za wskazöwk§ podzialu bierze form§ zewn§trzn4 : 
mow§ wi^zang, lub niewi^zanij (wiersz rymowy, rytmiczny lub bialy), 
oraz proze, bez wzgl^du czy forma wewn^trzna iscie poetyczn^ jest 
lub prozaicznij,. Co do pierwszego, i ja  si§ z nim zgadzam: bo jakkol- 
wiek utwör pisany wierszem moze nie spelnid waruuköw poezyi, HP- 
Wojna Chocimska Krasickiego, ale autor jej usihije nadac utworowi 
wszystkie z iamiona dziela poetycznego (epopei), oraz objawia inten- 
cy§ poetyczn<|, staje do konkursu w szrankach poezyi. Rzeczi] kry- 
tyki jest  wTydac s<j,d, 0 ile utwör z punktu poetycznego uiScil si§ z za- 
powiedzi. Lecz gdy dzielo, pisane chodby p r o z o d  pierwszych slöw, 
jak  np. w swiezo wyszlem „Aryman msci si§“, swiadczy, ze si§ tarn 
zanosi na obraz poetyczny a duch poezyi powiewa do samego konca, 
czyli gdy dzielo, opröcz formy zewn§trznej, ma wszystkie duchowe 
zuamiona poezyi — niepodobna, bez ujmy prawdzie, podcifjgad g° 
pod proz§.

Ta ma az nadto wielki zasöb swoich przynaleznosci: do niej na- 
lez$ przecie wszystkie gal§zie nauk, umiej§tnoSci, traktatöw, opraco- 
wan mniej lub wigcej pozytywnych, form do ktörych moze si§ n a w e t  
przyzwoirie wcisn^c jakis pierwiastek poetyczny, ule jusciz fizyono- 
mii im nie nada. I czyz z takiemi pracami godzi si§ mieszad utwo- 
ry powiesciowe lub dramatyczne, ktörych duszq, jest zywioi fanta- 
styczny?

Utwory zas krasomöwcze, jako zjawiska swoistego talentu, rö£- 
ni§ce si§ od poezyi brakiem fantazyi twörczej, od prozy obrazowosci$ 
przemawiajfjcq, do serc wi§cej niz do rozumöw, — stauowic powinny 
dziat osobny, a to na mocy tych cech odr§bnych, jakich ani w pierw- 
szym, ani w drugim dziale nie odnajdujemy. JJobry podzial odrazu 
otwiera oczy na caloSc. Nie zapominajmy, ze nim Sokrates zapocz^t- 
kowal, a Platon i Arystoteies zuzytkowali podzial we wszelkiem ba- 
daniu na „rodzaje i gatunki“, nauka przedstawiata bezladnij, kup§, 
w ktörej astronomia klöcila si$  z fizyk^ i matematykq; a jakzez s z y b -  
ko podnosily sie te umiej§tnosci wyzwolone przez Arystotelesa. Po- 
dobiüj, kuptj w nauce literatury przedstawialaby P r o z a ,  jako dzial, 
gdyby pod jej chor^gwig ustawiono dziela czysto pozytywne, poe-



tyczne i krasom6wcze, z tak röznych krynic ducha ludzkiego i tak 
odmiennymi ponikami wyptywajgce.

Mimo röznic w zapatrywaniu sig na niektöre szczegöly, uwazam 
Jednak pracg Chmielowskiego za dzielo ze wszystkich dotgd w przed- 
öiiocie Stylistyki najgruntowniej obmyslane, najstaranuiej opracowa- 
ne i najwszechstronniejsze. Autor zajrzal w kazdy zakgtek przed- 
miotu, porat sig z rozjaSiiieuiem kwestyj najsubtelniejszych, rozrzucil 
sporo przeströg bgdgcych dziS wlasnie na dobie, uwagi jego negatyw- 
ne sg bardzo cenne, polgczenie zas metody dogmatycznej z poglgdowg 
Przez podanie licznych przykladöw komentowanych, uvvazamy za sro- 
dek wielce pozyteczny pod wzglgdem pedagogicznym.

K azimierss K a s z e w s k i .



PI SM IE NNl CT WO.

KS. WLADYSLAW SZCZESNIAK. Obrzadek slowiauski w Polsee p ie r w o tn e j ,  
rozwazony w swietle dziejöw pisarstwa polskiego. 1904.

Mysl o istnieuiu obrzqdku slowianskiego w Polsee pierwotnej 
zjawila si§ w pismiennietwie naszem, jak  nas autor poueza, bardzo pö- 
zuo i, zanim przyoblekla si§ w cialo.przechodzila dlugie okresy przy- 
gotowaweze. Pierwszy wsröd polskicb pisarzy odezwal si§ w tej 
sprawie Piasecki, biskup przemyski, w pierwszej polowie X V II  w 
i wypowiedzial zdanie, ze Polska przyj§la wiar^ od Greköw, Cyrylft 
i Metodego. Piasecki stwierdzil tylko fakt, a na tym fakeie Andrzej 
W^gierski zaczijt snuc mysl o formie, w jakiej owi Grecy podawali nam 
wiar§ chrzeScijanskfj. W  sto pi§ddziesi$t lat potem mySl Piaseckiego 
i W^gierskiego rozwiufjl Fryderyk  Gotlieb Friese i ua swöj sposöb 
jsj uzasadnil. Za nim poszedl caly szereg powolanycb i niepowola- 
nych pisarzy X I X  wieku, ktörzy t§ mysl wySrubowali do wysokosci 
niemal dogmatu bistorycznego. Z tem wszystkiem najdawniejsi a za
razem najpewniejsi pnlscy i obey kronikarze nie wiedzy nie o dzialal- 
noSci Cyryla i Metodego. Klasycznem zrödlem bistorycznem do dzie
jöw chrztu Polski jest  kronika Tliietmara (1018) saksonczyka wspöt- 
czesnego Mieszkowi i Boleslawowi Chrobremu. Thietmar zas cho- 
ciaz wie duzo o slowianach pölnocnych wogöle, i o Polakae'n w szcze- 
gölnosci, chociaz chrzest Mieszka szczegölowo omawia, to jednak
o Cyrylu i Metodym, jak  röwniez o obrz^dku wsröd Polaköw, nie nie 
wie i uparcie milczy.

Tymczasein Thietmar wychowal si§ i sp§dzil cate zycie na ziemi 
slowianskiej o miedz§ z Polsk% granicz^cej. History§ ludöw pölnoe- 
nych znal on dobrze, a jako biskup Herseburski i glöwny misyonarz 
wsröd slowian nadlabskich, nie mögl nie zuac przeszIoSci i wspölcze- 
snosci spraw religijnych slowianskich. Zresztjj, Thietmar sktada



w swej kronice liczne dowo ly znajomoSci stosunköw slowianskich, 
znajomoSci praw, zwyczajöw, urz^dzen spolecznych i religijuych. 
Gdyby przeto istnial u Polan obrzadek slowianski, Thietmar wie- 
dzialby o nim z pewnoSciij, gdyby zaS wiedziat nie möglby o nim prze- 
Dülczec. Ks. Petruszewicz ob. gr. nazywal wprawdzieto przemilczenie 
J’liietmara tendencyjnem, ale zarzutu swego nie jest  w stanie udo- 
Wodnid; tymczasem o obrzijdku slowianskim 11 Polaköw milczy nie 
tylko Thietmar ale Gail i wszyscy pözniejsi kronikHrze nasi X I I I  
i X IV  wieku. Z liistoryköw polskich pierwszy Marcin Polak wspo- 
mina o S. Oyrylu, jako apostole p r a w i e  wszystkich Slowian, a wigc 
mozna przypuszczac, ze uczony Dominikanin wykluczal od tego apo- 
stolstwa wfaSnie Polaköw i Slowian nadlabskich, do ktörych dzialal- 
nosc Cyryla i Metodego nigdy nie doszla.

Pod koniec X V I  wieku, zjawia sig w Polsce pierwszy i najpo- 
tezniejszy z tych czynniköw, ktöre sig przyczynily do powstania u nas 
mysli o apostolowaniu Cyryla i Metodego w Polsce. Czynnikiem 
tym byli Benedyktyni slowianscy w Krakowie. Cesarz Karol IV 
ozywiony starostowianskiemi tradycyami sprowadzit z poludniowej 
Slowians-sczyzny do Pragi, slowianskich mnichöw reguly S-go Bene- 
dykta i osadzil icli w klasztorze Emmaus (r. 1H47). Niewiadomo 
wlasciwie z jakiego powodu sprowadzila Jadwiga Benedyktynöw 
z Pra^i i umiescila ich przy kosciolku S-go Krzyza, ktöry dla nich 
budowae zaczgla na Kleparzu w Krakowie (r. 1390). Przedwczesna 
srnierc Jadwigi uie pozwolila jej dokonczyc rozpoczgtego dziela, a po- 
tem nie znalazl sig nikt, ktoby uskutecznil jej pierwotny zamiar urz§- 
dzenia klasztoru na trzydziestu mnichöw slowianskich. Zle uposazeni 
a przytem nie umiejfjcy sobie zdobyc zaufania u spoleczenstwa beue- 
dyktyni slowianscy z Kleparza nie wywierali wplywu koscielnego na 
masy ludowe i j rawdopodobnie okolo X V  wieku przestali istniec.

Prawdopodobnie za ich posrednictwem dostaly sig z Czech do 
krakowskich brewiarzy i mszalöw lacinskich legendy i modlitwy
o Sw. Cyrylu i Metodym, ktöre sq najdawniejszymi pomostami czci 
religjjnej tych äwigtych w Pulste. CzeSc ta w tiijgu wieku X V  utrzy- 
mywala sig glöwnie w katedrze krakowskiej, poczem przyjgla sig nie
mal we wszystkich dyecezyach polskich i byla najpotgzniejszytn 
czynnikiem twörczej,wypowiedzianej w X V II  w., mysli o apostolstwie 
Cyryla i Metodego w Polsce. Jeszcze historycy X V I w. jak  Ks. 
Bernard Wapowski, Bielski i Marcin Kromer wspominajsj, o mnichach 
slowianskich na Kleparzu i tem naprowadzali na mysl dzialalnoSci 
Cyryla i Metodego w Polsce. Pröcz tego ciz historycy X V I w. wspo- 
minali, ze pierwsi chrzescijanie, przed chrztem Mieszka przybywali



do Polski z Czech i Moraw, co znowu bylo powodem do wykrgtnego 
tlömaczenia historyköw a v  pözniejszych wiekach.

Drugim czynuikiem, ktöry wplywal na wyrobieuie sig u nas my
sli o istnieniu obrzgdku slowianskiego w Polsce pierwotnej, byl Hu* 
sytyzm. Wczesnie bardzo szukali Husyci czescy oparcia w polskicli 
bazylejczykach na dworze Jag ie lty  i w uniwersytecie J a g i e l l o n s k i m .  

Usilowania ich nie byly bezskuteczne. Gorliwosc kardynala O l e s n i c -  

kiego wypgdzila ich wprawdzie z dworu .Jagielly, ale nie p r z e s z k o -  

dzila naplywowi sekt husyckich d o  Polski w ciggu X V  i X V I wieku. 
Tu zaS, podobnie jak  w Czechach, przypouiinali sobie ustawicznie ob- 
rzgdek Cyryla i Metodego. Innym czynuikiem, ktöry röwniez p r z y  
gotowal grünt w umyslach polskicli do idei <> istnieniu obrzgdku slo
wianskiego w Polsce pierwotnej, byla sprawa unii kosciola ruskiego 
z Rzymem. Kosciöl polski od pierwszej polowy X V  w. znal Swig* 
tych Cyryla i Metodego oraz czcil ich jako biskupöw i w y z n a w c ö w  

panskich. Sprawa unii wprowadzila ich do rzgdu patronöw polskicli 
i wytworzyla silny prejudykat na przyszlosc w ocenianiu ich stano- 
wiska wzglgdem Polski pierwotnej. Kiedy synod Piotrkowski 
z  r .  158!) polecil zebrac w jedng  ksiggg litnrgiczng t. z .  Officia czyli 
brewiarzowe i mszalne modly koscielne na czesc patronöw S-tycli Pol- 
skicli, Ks. Stanislaw Sokolowski skorzystal z tego by wlgczyc do po- 
wyzszej ksiggi officium o Sw. Cyrylu i Metodym. Sokolowski doko- 
nal tego jednak nie 11a zasadzie uchwaly synodalnej, lecz vvlasng po- 
Avagg, jedynie z  aprobatg kardynala Jerzego Radziwilla. Wprowa- 
dzeuiem officium 0 Sw. Cyrylu i Metodym do ksiggi patronöw pol - 
skich posunigto naprzöd rozwöj mysli 0 obrzgdku slowianskim w Pol
sce pierwotnej. Przyzwyczajono sig bowiem uwazaö tych swigtych 
za odwiecznych patronöw, a z czasem i za apostolöw polskicli.

Pröcz tego na wytworzenie sig mysli 0 obrzgdku slowianskim 
w Polsce pierwotnej, wielki wplyw mieli husyccy i nie husyccy pisa
rze czescy X V  i X V I wieku. Pierwszy Hajek (155a) w swej kronice 
czeskiej poswigcil wiele rzeczy nieuzasadnionych i niehistorycznych, 
ktöre mogly naprowadzic 11a mysl 0 istnieniu rzeczonego obrzgdku 
w Polsce. W podobny sposöb zasluzyli sig tej samej sprawie pözniejsi 
historycy czescy, jak Dubrowicz i Stransky, chociaz niemieli zadnej 
powagi odnosnie do czasöw IX  do X I  wieku. Pod wplywem tych 
wszystkich czynniköw pierwszy raz w polowie X V II  w. wygloszono 
zdanie, ze Polska przyjgla wiarg od wschodnic.il Greköw, C yryla. 
i Metodego. A utorem tej nowiny, byl Piasecki, biskup p rze m y sk i  
i 011 to napisal, ze Polska i cala Slowianszczyzna,z natury ludu, czu je  
wstrgt do nauki i sztuki Niemcöw i cokolwiek od nich pochodzi uwaza 
za szkodliwe dla siebie. Stgd tez i wiary chrzescijanskiej nie chciala



Sl§ uczyc oil Nienicöw, lecz wolala jf* poznac przez wschodnich G re 
köw: Cyryla i Metodego, a potem przez Gal öw i Wlochöw. Widocz
nie Piasecki przej§ty byl pogl$dami czeskimi j ruskimi, ktörych na- 
hyl b^d^c w uniwersytecie na Pradze. Poglijdöw swych nie popiera 
°n jednak zaduym dowodem zrödlowym i dlatego jego zdanie, jako 
Swiadka przpszlos'ci, nie ma zadnego znaczenia.

Wspölczesny Piaseckiemu A n d rzej  Wegier>ki (1600) Protestant,  
ukry waj^cy si^ pod przybranem nazwiskiem Regeuvolsciusa, wypro- 
Wadza wiar$ chrzeöcijanskfj w Polsee, uie bezposrednio od Cyryla i Me
todego, lecz posrednio przez IJobrawt;, od Czechöw i Morawian, ze 
zaä oba te narody, jego zdaniem, opartem na Stranskym, byly wschod- 
nio-greckiego obrz^dku, przeto i pierwotni chrzt-scijanie polscy ten ze 
obrzadek wyznawac imisieli. Jako  dowöd, sluzg. W^gierskiemu obra- 
zy malowane na sposöb grecki, ktöre widzial w pierwszych starych 
kosciotach polskich. MySl Piaseckiego i W§gierskiego odzyla do
piero w koncu X V II I  wieku. Podniösl jij. Hirsmentzl na Morawach, 
Potem Stredovsky i Szuarz. Ruch ten nie pozostal bez wplywu i na 
pisarzy polskich. Pierwszy Chrystian, Gotlieb Friese oznaczyl da- 
t?, miejsce i osoby, przez ktöre, gdzie i kiedy wprowadzoup zostal
* Przyj<jty w narodzie polskim obrzadek slowianski S-go Metodego. 
‘Szczegöly zapozyezyl Friese od pisarzy morawskich, czeskich a naj - 
wi^cej od Stredovskiego. Nadaje ou z cal$ bezwzgl§dno£ci$ pier- 
wotnemu obrzijdkowi w Polsee C h a r a k t e r  byzautyjski, i na tem tle 
stwarza fakta, ktöre nigdy nie istnialy. Pröcz tego Friese uwaza 
obrzadek slowiauski w Polsee za srodek agitacyjny przeciwko Rzy- 
mowi. Robota Friesego wydala obfite owoce. W X IX  wieku mysl 
jego rozlala si§ szerzej. Nawet Lelewel, ktöry druzgotal bajeczne 
dzieje Polski, jednoczeSnie bez zastrzezen uznawal swiadeetwa Ha- 
Jeka i Stredovskiego o apostolstwie uczniöw Metodyuszowych w Pol
ice i na Ölgzku. Wplyw Friesego podzialal nawet na trzezwy umysl 
Bandtkiego. Bantdkie bowiem mimo, ze uie moze znalezc äladöw 
obrz^dku slowianskiego w Polsee, wierzy jednak w to, ze 6 -ty Woj- 
ciech przyezynil si§ najwiecej do wyt§pienia tego obrzijdku i zast§- 
pienia go obrz^dkiem lacinskim.

Najzapalenszym zwoleDnikiem obrz^dku slowianskiego w Pol- 
sce byl Aleksander Waclaw Maciejowski. Szwarc, Bardosky i Friese 
byli zrödlami Maciejowskiego, a m§tne i bezwartoseiowe jego wywo
dy wywolaly pewien odruch literaturze w polskiej. Przedewszyst
kiem Roeppel wykazal nicoSc dowodöw Maciejowskiego a za nim po- 
szedl caly szereg polskich pisarzöw. Mimo to, za obrzijdkiem slo- 
wianskim w Polsee oswiadezyl si§ powazny badacz Bielowski i ten 
zapewnil powyzszej kwestyi naukowej pewne stanowisko. Odtijd



z wyjgtkiem uiewielu pisarzy, jak  Henryk Schmitt i prof. B o b r z y n s k i ,  

ktörzy to zagadnienie calkowicie pomijajg, wszyscy nowsi historycy: 
bisknp Lgtowski, Teodor Morawski, ks. Melchior Bulinski, Antoni 
Malecki, I)r. Anatol Lewicki i wielu obcych pisarzy, jak  dr. Ludwik 
Leger, uwazajg istnienie obrzgdku siowianskiego w Polsce za fakt 
niezawodny, tylko jeszcze nie dose wySwietlony. .Jözef Szujski przy- 
puszcza nawet pewng orgauizacyg koScielug obrzgdku s i o w i a n s k i e g o  

w Chrobacyi przed Mieszkiem I. Ks. Gromuicki zaS godzi sig zupel- 
nie z wywodauii Bielowskiego, a  nawet jego slowami p r z e m a w i a .  

Antoni Malecki i Anatol Lewicki kladg najwiekszy uacisk na odna- 
lezione niedawno niewgtpliwe dowody w znanym w i e r s z u  G a l l a  Ano
nyma na czeSc Boleslawa Chrobrego, w liScie ksigznej Matyldy, 
w wezwaniach koSciolövv sw. Klemensa i Spasa, w modlitwie S-go 
Cyryla i Metodego. W dwadziescia lat potem zachwiala temi dowo- 
dami krytyka naukowa. Dr. Abraham uznaje juz tylko list Matjidy 
za dowöd powa/.ny, a u historyköw z  konca wieku X I X  spotykamy juz 
znaczne ustgpstvva na rzecz obrzgdku lacinskiego.

Nie zwgtpili tylko najmlodsi. Maks Gumplowicz dopatruje ob
rzgdku siowianskiego nietylko w Chrobacyi, ale na calym obszarze 
ziem iechickich, nie wylgczajgc Szlgska i Mazowsza, nadto widzi go 
zorganizowanym w biskupstwa i klasztory, widzi go walezgcym z la- 
tynizmem, az podkoniek X I I  wieku, widzi go tez w sprawie Sw. Sta- 
nislawa, ktöry, jego zdauiem, mial ponieSc rzeczywiscie Smierc mg- 
czenskg, ale w obronie obrzgdku siowianskiego oraz idei niezalezno- 
Sci KoSciola polskiego od Kuryi rzymskiej. W koncu Gumplowicz 
utizymuje, ze dla tego nie mamy dowodöw istnienia obrzgdku sio
wianskiego w Polsce pierwotnej, ze je ksig/.a lacinscy zniszczyli- 
Niewatpliwie byl Gumplowicz bardzo uzdolnionym pisarzem, ale roz- 
bujalej fantazyi nie umial skrgpowac nalezycie kontrolg rozumowg- 
Waclaw Sobieski rözni sig od Gumplowicza tylko w tem, ze ograni- 
cza istnienie obrzgdku siowianskiego w Polsce do samej tylko Malo- 
polski. Wreszcie te same argumenty poruszyl ks. Buczus w ksigzee
o Sw. Stauislawie, a praca jego nie posiada cech samodzielnej pracy 
naukowej.

Wielu dawniejszych historyköw i pisarzy polskicli jest  zdania, 
ze obrzgdek Sw. Metodego na Morawach byl obrzgdkiem wschodnim, 
czyli greko-carogrodzkim. Tymczasem obrzgdek ten nie byl greckim, 
lecz rzymskim, czyli slowiansko-zachodnim. Cyryli i Metody, przy- 
bywszy do Moraw i Panoniiw r .863, zastali w tych krajach ludy nie- 
poganskie, w zuaeznej czgSci ochrzczone przez misyonarzy lacin- 
kich i od trzech, czy czterech pokoleii zostajgce pod zarzgdem bisku- 

pöwobrzgdku lacinskiego i oSwiaty lacinskiej. Oyryl i Metody w ciggu



pierwszych lat swego pobytuw tych krajach nie mogli i nie zaprowadzili 
°brzq.dku greckiego. Cala Panonia i Morawy nalezaly zawsze do ju- 
rysdykcyi patryarchatu rzymskiego, i zaröwno cesarz, jak  patryarcha 
carogrodzki nie wypowiadali zadnych uroszczen do tych krajöw. 
W patryarchacie zas rzymskim panowai jgzyk lacinski i porzndek, 
liturgiczny rzymski. Cyryl i Metody, przybywszy na Morawy, mieli 
tylko Charakter kaplanski, nie biskupi, jako zas kaplani, musieli uzy- 
skac zezwolenie miejscowego biskupa na dzialalnosö kaplanskjj, i ko- 
s c i e l n w jego dyecezyi. Zewngtrzne wigc okolicznosci przekonywu- 

ze Cyryl i Metody nie mogli zaprowadzic obrz^dku greckiego 
Wsröd ludöw slowianskich.

Podlug zrödel najwiarogodniejszych, apostolowie slowianscy nie 
wigeej nie czynili, tylko to, do czego zostali wezwani, czyli ze ograni- 
czali swjj dzialalnoSc do nauczania ludu zasad wiary, tgpienia zabobo- 
nöw pogaiiskich oraz do przekladania ksi^g liturgicznych na jgzyk 
slowianski. Zadnego tez niema dowodu, aby Cyryl przekladal ksiggi 
greckie. Natomiast z  mnöstwa latinizmöw, z n a j d u j q c y c h  sig w staro- 
slowianskich ksiggach liturgicznych, przelozonych przez Sw. Cyryla, 
widac, ze zostaly one przetlömaczone z jgzyka lacinskiego, t . j .  z tych 
ksiqg, ktöre Cyryli i Metody zastali na miejscu w uzyciu koScielnem. 
Dalsza dzialalnoSc Metodego Swiadczy, ze po powrocie do Panonii 
i Moraw zachowywal obrzfjdek rzymski w jgzyku slowianskim. Po- 
wtöre i konsekracyg biskup przyj^l najprawdopodobniej w obrz^dku 
lacinskim, albowiem wyswigcony byl w Rzymie. Wszystkie zatem do- 
wody historyczne swiadczy, ze Metody nie zaprowadzal zadnej 
obrzijdkowej nowosci na Morawach. Nie zamienial przedewszystkiem 
obrzijdku lacinskiego na grecki, tylko jgzyk lacinski na slowianski.

Ale i ten obrzijdek rzymski, czyli zachodnio-slowiahski, nigdy 
w Polsce nie istnial. Autor poddaje scislemu rozbiorowi krytycznemu 
wszystkie dowody, niby to historyczne, z ktöremi wyst%pili zwolenni- 
cy obrzijdku slowianskiego w pierwotnej Polsce. Niepodobna w szczu- 
plych ramach sprawozdania powtörzyc calej krytyki, a nawet podatf 
jej streszczenia. Nadmienic jedynie nalezy, ze krytyka nie pomingla 
najmniejszego szczegölu, na ktöry sig powolywali historycy przeci- 
wnego obozu. Ze wszystkich zas szczegölöw widocznem jest, ze zVvo- 
lennicy slowianskiego obrzijdku brali pozory za rzecz sam$ i ze hi
storya nie moze poprzecich wywodöw. Sposobem przykladu przyto- 
czg tylko jeden z krytycznych wywodöw autora. Utrzymywano,' ze 
koscioly pod wezwaniem S-go Klemensa nie muszq, byö pochodzenia 
Metodyuszowego i Swiadczy o wplywach obrzijdku slowianskiego 
z Moraw 11a Malopolskg. Autor udowadnia, ze malopolskie koScioly 
Sw. Klemensa nie mog$ pochodzic z IX  wieku, albowiem pierwsze



dopiero katedry biskupie powstaly tarn w brzasku X I  wieku. Czesc 
iw . Kieme isa rozpowszechnioua przytem byla wczesniej w lacin- 
skicli krajach, niz w Czechach, a wreszcie uajnowsze badania wyka- 
/.uj^, ze koscioly sw. Klemeusa na Podgörzu erygowaue byly mi^dzy 
X I I  i X IV  wiekiem, i ze budowal je przemozny röd w Malopolsce 
Grryfitöw-Swiebodzicöw, u ktörych imi$ Klemeiisa byto w ez§stem za- 
stosowaniu.

W osobnym rozdziale przypatruje si§ autor rzekomej walce 
z obrzijdkiem slowianskim w X  wieku, a nast§pnie przecbodzi do 
obrz;jdkii slowianskiego w Wielkopolsce i oceuia wszelkie jego älady 
az do X IV  wieku. W koncu zaS oswiadcza autor: „Kiedy sledz§ hist.o- 
ryczny rozwöj tej sprawy, uie mog§ sie oprzec przekonaniu, ze roz- 
dmuchaua przez protestantöw, arcyslowian i zydöw sprawa obrzijdku 
slowianskiego w Polsee pierwotnej j e s t  jednij, z wielu baSni history- 
cznych, podobusj, do tych, ktöre zuamy pod nazw$ Kosciola K u l d e j a  

w Irlandyi. Co witjeej, kiedy rozwazam naströj duchowy najzagorzal- 
szych zwolenuiköw tego obrzijdku w Polsee i wlasciwych jego twör- 
cöw, takich Regenwolsciusöw, Friesöw, Maciejowskich, Gumplowi- 
czöw, uo i niektörych legendziarzy, ktörym, zdaje si§, wiele zalezalo 
ua tem, a b y  marzeuie bylo rzeczywistosci^, to bierze mnie prawdzi- 
wie nieprzeparta ch$c uazwania calej t e j  sprawy obi zjjdku slowian
skiego w Polsee — wielkieui klamstwem historycznem“.

Studyum ks. Szczesniaka obrz^dkowi slowianskiemu w P o l s e e  

pierwotuej poswigeone, przedstawia si§ powaznie, jako p r a c a  wyezer- 
pujjjca i gruntowua. Autor nad kazdym, chocby najdrobniejszym po- 
zorem, przemawiaj$cym za istnieniem pawyzszego obrzijdku w Pol- 
see, pilnie i sumiennie sie zastauawial, staraj^c si§ szczegölowo zba- 
dac wszystkie zrödla, z ktörych owe pozory wyplyn^ly. P r z y t e m  

autor potrafil uiniej^tnie oeenic wartosc owyeh zrödel i przekoual 
czvtelnika, ze nie wolno badaezowi dac si§ ludzie pozorami, lub tak 
zwanym poczijtkiem dowodu, kiedy kapitalne, podstawowe zrödla 
przeciwko niemu przemawiaj$. Wreszcie saniij, kwesty§ obrz^dku slo
wianskiego w Polsee pierwotuej przedstawil autor w historycznym 
przebiegu, nadajijc swej pracy Charakter zrödlowego studyum, pozba- 
wionego wszelkiej ubocznej tendencyi, oraz wszelkiego marzyciel- 
skiego pierwiastku, wkraczaj^eego w dziedzin§ przypuszezen, domy- 
slöw, hypotez, a zapominajiicego o prawdzie i rzeczy wistoSci.

A. R.



Dr KONSTANTIN von KURNATOWSKI: Georg Friederich Markgraf von 
Brandenburg und die Erwerbung des Bisthums Kur
land, ein Beitrag zur Kurländischen Geschichte des 
16-ten Jahrhunderts. Erlangen, 1903.

Mamy przed sobg doktorskg rozprawg inauguralg mlodego teolo- 
ga kalwinskiego. Dotyczy ona wylgcznie epizodu z dziejöw „Z i e m i 
P i l t y i i s k i e j “, z ktörg to nazwg co ch wila spotykamy si § w zrö- 
dlowych dzielach naszych, jak: „ V o l u m i n a  l e g u m “, K  o d e k  s 
d y p l o m a t y c z n y  ü  o g i e 1 a “, „T e k a P  o d o s k i e g o J 1 tylu 
innych, gdyz ziemia ta z historyg pulskg sciSle jest zwigzana.

Gdy w rokii 1560 stany inflanckie zniewolone byly szukac za- 
granicznej pomocy przeciw wojskom Iwana Groznego, Rewel i Estonia 
poddaly sig Szwedom, wlasciwe zas Inflanty oddali landmistrz krzy- 
zacko-inflancki G o t a r d  i arcybiskup ryski W i l h e m  pod opiekg 
kröla polskiego Zygmunta Augusta, ktöry, po dlugo ciggngcych sig 
ukladach, wcielil je do Polski w roku 1562, jako udzielne ksigstwo, 
ostatniemu zaS landmistrzowi inflanckiemu, Gotardowi Kettlerowi, 
oddal Kurlandyg, jako lenno.

W tenczas to powstal obrgb Piltynski z sekularyzowanego bis- 
kupstwa k u r o n s k i e g o  czyli p i l t y n s k i e g o ,  (episcopalus Cu 
ronenais seu Filttnms), ktöre ostatni biskup, J a n  M ü n c h h a u s e n  
apostata, sprzedal krölowi dunskiemu, ten zas dal swemu bratu M a 
g n u s  o w i, ksigciu holsztynskiemu, co pö^niej w ciggu wojny 
przez Iwana Groznego Inflantom wydanej, tak smutnego nabral 
rozglosu.

Gdy w dniu 18 marca 1583 roku zakonczyl swöj smutny zywot 
w Piltyniu ksigze Magnus, wszczgl sig röwnoczeSnie az z trzech stron 
rozmaitych spör gwaltowny o tak zwang „Ziemig Piltynskg“.

Chcieli jg objgc w posiadanie.
1 . Kröl duhski E  r y d e r y k II ,  jako b ra t  i spadkobierca na- 

turalny zmarlego posiadacza.
2. Namiestnik krölewski w Inflantach, K a r d y u a l  J e r z y  

k s i g z e  R a d  z i  w i l l ,  jako pelnomocnik kröla polskiego Stefana 
Batorego, a takze:

3. G o t a r d  K e t t l e r ,  jako udzielny ksigzg Kurlandyi, 
w ktörej granicach wlasnie byla polozoug cala Ziemia Piltynska, a na-



wet przez posiadlotSci kurlandzkiego ksigcia poprzecinan^, jak  to 
uwydatniajg, najwyrazniej öwczesne mapy geograficzne *).

Najwigksza czg.^c szlachty piltynskiej, na ktörej czele stal 
w o w y m  czasie moznowladczy szlachcic miejscowy, J a n  B  eh  r, trzy- 
mala strong kröla duiiskiego, gdyz obawiala sig, nie calkiem b ezza sa -  
dme, ze katolicka Polska wymagac bgdzie zwrotu p rzy w la szc zo n y ch  
przez szlachtg rycersksj. (w czasie sekularyzacyi kuronskiego biskup- 
stwa) licznych döbr koöcielnych; mniejszogc zas miejscowego rycer- 
stwa, pragiiijca wcielenia ziemi piltynskiej do ksigstwa Kurlandyi 
i Semigalii, zniewolou^ byla uledz owej zuacznej wigkszoäci, ktönj 
trzfj,sl wedlug wlasnego upodobania wspomniauy Jan  B eh r .

Tymczasem namiestnik krölewski, kardynal Radziwill, dla 
poparcia akcyi, naslal zwycigskie hufce Polskie do ziemi p iltyn
skiej, ktöra z tego powodu nie malo ucierpiala, a nawet w ie luze  
szlachty miejscowej opör swöj gwaltowny zyciem wtenczas przepla- 
cic musialo.

Ze zas oddalona Dania nie mogla na razie przyjsczpomoc^ przy- 
gngbionemu kraikowi, wszec.hpotgzny w nim Jan  Behr zdolal zachgcic 
do posrednictwa öwczesnego regen ta ksigstwa pruskiego, Jerzego Fry- 
deryka margrabiego Brandeuburskiego, ktöry juz od roku 1500 rz^- 
dzil stale w sijsiadujijcym z Piltyniem o k r g g u  G r o b  i n  s k i m ,  
ustijpionym mu przez kröla Zygmunta Augusta na prawie zastawneui.

To tez, dzigki interwencyi margrabiego Jerzego Fryderyka, juz 
w dniu 20-tym grudnia 1583 roku za warte zostalo w miescie H  az  e n- 
p o c i e zawieszeuie broni.

P rzy  dalszyeh ukladacli okazalo sig niebawem, ze kröl dunski 
Fryderyk  I I  gotöw byl zrzec sig ostatecznie wszystkich swoicli pre- 
tensyj do ziemi piltynskiej za oplatij. pewnej sumy. On bo przed laty 
byl wyplacil 30,000 talaröw za zmarlego brata, Magnusa, nabywaj^c 
dla uiego (od zaprzanca na tronie biskupim, J a n a  Münchhauseua) na 
prawie zastawnem az dwa sekularyzowane biskupstwa: kuronskie 
czyli piltynskie i ozylijskie.

J) Szczegölowa map$ „Ziemi Piltynskiej“ znalezö moina w studyum 
naszem: „ P i l t y n  i a r c h i w u m  p i l t y n s k i e “ (Warszawa, 1884), 
do ktörego ciekawszych czytelniköw odsylamy. Poröwnaj takze map^: „ T a 
b u l a  g e o g r a p h i c a  D i s t r i c t i i s  P i l t e n s i s  n e e  n o n  D u - 
c a t u m  C u r l a n d i a e  e t  S e m i g a l i a e  a B a r n i k e l i o  A r -  
c h i t e c t o  M i t a v i e n s i  r i t e  d e l i n e a t a .  N o r i m b e r g i a e ,  
a n n o  1 7 4 7 - m o “ .



Za zwrot tejze sumy wyrzekal sig obecnie kröl dunski wszel-
kich praw swoich do ziemi piltynskiej.

Co do kröla polskiego Stefana Batnrego, ten przez swego na- 
miestnika, ksigcia Jerzego Radziwilla oswiadczyö kazal kategorycz- 
flie, iz nieposiada pieuigdzy przeznaczonych na tego rodzaju wydatki 
zbyteczne.

Ksiqze kurlandzki Gotard, ktöremu juz w roku 1561 kröl Zyg- 
üiunt August byl zapewnil bezplatne posiadanie Piltynia, ofiarowal 
sig wyplacic obecnie za tg ziemig nie wigcej jak 2 0 ,0 0 0  talaröw, ktöre 
a toli zamierzal wuosic w kilku ratach, bo nie mögl iuarzej.

W tych trudnych okolicznosciach zaproponowal margrabia Jerzy  
Fryderyk nabycie tej ziemi gotöwkg na prawie zastawnem za 3^,000 
lalaröw, majgcych sie wyplacic niebawem krölowi dunskiemu.

Na takg kombinacyg zgodzili sig najchgtniej wszyscy mieszkan- 
cy ziemi Piltynskiej, gdyz w ten sposöb spoköj ich posiadlosciom zda- 
Wal sig byc nakoniec na czas dluzszy zapewniony. To tez juz na po- 
czgtku roku 1585 zgoda zobopölna zostala calkowicie przyuröcong 
a dnia 1 0  kwietnia tegoz roku zawarto uklad ostat.eczny w mieScie 
• K r o n e n  b e r g u ,  polozonem w dunskiej prowiucyi Zelandyi.

Prawo zastawne Brandenburczyka weszlo w silg w miesigcu 
sierpniu roku 1585-go a trwalo nie dluzej jak  do roku 1609-go, w ktö
rym nastgpily nowe komplikacye.

Po smierci Jerzego Eryderyka, wdowa po nim, margrabina bran- 
denburska, ustgpila w r. 1 6 1 2  niewielka juz po nim pozostalg ilosd 
döbr dominialnych piltynskich jednemu z öwczesnych dwöch ksigzgt 
kurlandzkich, Wilhelmowi Kettlerowi, ktöry wszakze nie otrz.ymal 
röwrnoczeSnie i rzgdöw nad ziemig piltynskg, gdyz ziemie te juz w ro 
ku poprzednim (1611) przeszly do Polski, a Rzeczpospolita niebawem 
üaznaczyla osobnego starostg piltynskiego, rezydujgcego stale w Ha- 
zenpocie i zarzgdzajacego stamtgd calem tem panstewkiem za pomocg 
kolegium landratöw, do ktörego, z wyjgtkiem jedynie czlonköw rad 
miejskich liazenpockiej i piltynskiej, wybierano wylgcznie szlachtg 
rycerskg, osiadlg tarn od wieköw.

To kolegium, majgce swe siedlisko w mieäcie Hazenpocie, sta- 
uowilo jedyny trybunal w sprawach ziemi piltynskiej, tak  cywilnych, 
jako i karnycli, a od niego szla apelacya juz wprost do kröla polskie
go. Nadto zaä, miejscowa szlachta piltynska miala w swych rgkach 
juryzdykcyg cywilng i kryminalng nad wszystkimi bez wyjgtku mie- 
szkancami, przeby wajgcymi stale w obrgbie jej döbr dziedzicznych 
i tu juz bez zadnej apelacyi. Ze zas ziemia piltynska byla otoczona 
zewszgd kurlandzkiemi posiadloSciami, a nawet przez nie poprzecina- 
na, nie wigc dziwnego, ze byla odtgd przedmiotom dlugotrwalych za-



targöw. Pragn^li jij raz na zawsze polaczyc z Kurlandy^ Kettlero- 
wie, duchowienstwo katolickie dfjzylo wytrwale do przywröcenia jej 
dawnego charakteru, w Polsee odzywaly si§ glosy za wcieleniem 
tego nieforemuego pasa ziemi do Rzeczypospolitej, a niektörzy krö- 
lowie polscy zamyslali zamienic go na prywatne swoje dziedzietwo.

*

*  *

Prosty obraz powyzszy malnje szanowny autor w sposöb nieja- 
snya  nawet zawily. Rozprawka ta, jakeSmy to juz zaznaczyli we wst§- 
pie, jes t  prac<} inauguracyjni} mlodego teologa kalwinskiego. Jesli 
spodobalo si§ autorowi przedstawid w niej, jako gJöwny powöd do 
przyj§tej przez öwezesng, szlacht§ piltynskg, p o s t a w y  p o l i t y -  
c z n e j ,  jej przywiijzanie do wyznania protestanckiego, oraz obaw? 
przed rzekomym fanatyzmem katolickiej Polski—to wydanie takiego 
s^du, lubo moze byc uwazane za nader clnvalebny objaw w ustach 
mlodego kalwinskiego teologa, niemniej wszakze pozostanie ze 
stanowiska bistorycznego niedostatecznie uzasaduione. Nam by si§ 

.przynajmniej zdawalo, ze, obok idealnych motywöw wyznaniowych, 
istniec tu musial co najmniej cliociazby tylko jeden powöd czysto 
materyalny, a mianowicie k w e s t y a  o p r a w a c h  w l a s n o s c i  
z i e m s k i e j .  Wiemy bowiem z tegoz archiwum piltynskiego, z® 
szlacbta piltynska w znacznej cz^sci skladalasigz wasalöw biskupich; 
kiedy wi§c zuoszono biskupstwa, ona stawala si§ a 11 o d y a 1 n § 
wlascicielkij. döbr, dot$d tylko na prawie lennem przez niq, posiadauycb, 
i w ten sposöb uwalniaia si§ od wielu obarczajfjcych jjj ciezaröw, na 
ktör$ to okolicznosd szanowny autor nie raczyl zwröcic najmniejszej 
uwagi, pomimo iz awauturniczego ksitjeia Magnusa hoisztynskieg» 
mianuje stale ostatnim biskupem piltynskim.

Stau öwezesnego uiedol§stwa politycznego odmalowal po uri' 
strzowsku prawdziwie bezstrouny autor protestancki, prof. K a r o l  
S c h i r r e n ,  najgenialniejszy historyk inflancki, ktörego szanowny 
autor w zadnym razie do obozu katolickiego zaliczac nie moze; mögt 
wi§c smialo posilkowac si§ jego licznemi pracami. Zajrzawszy na- 
przyklad do rozprawy K. Schirrena „Bischof Johann Münchhausen“» 
möglby autor z latwoScig. zoryentowac si§ w polozeuiu istotnego nie- 
dolgstwa politycznego öwczesnych Piltynczyköw i przy ocenianiu 
faktu bistorycznego nie bylby wpadl w blijd tak gruby *).

!) Stan öwezesnego niedot^stwa politycznego maluje Rektor, Karol 
Schirren, temi trafnemi slowy: „Iluch und niedrig, Obrigkeit und Unterthan,



Dalej zaznaczyc nalezy, ze autor omawianej tu przez nas 
doktorskiej rozprawy dziwnie malo wspomina o stosunkowo uaj- 
I«piej uzasadnionych pretensyach do ziemi piltynskiej kurlandzkiego 
ksigcia Gotarda oraz o jego usilowaniach zjednania onym nale- 
zytego znaczenia i niemal przemilcza o stosunku Piltynskiego 
®oznowladcy Jana  Behr’a i calego stronnictwa duiiskiego do stronni- 
kövv unii z ksigstwem Kurlaudyi i Semigalii. A do wyswietlenia tych 
kwestyj nie braklo zgola autorowi uiateryalöw nader ciekawych w a r 
chiwum piltynskiem, umieszczonem obecnie w mitawskim gniachu ry- 
cerstwa kurlandzkiego, w ktörym to wlasnie tworzyl 011 najnowsz^ 
WonografigoPiltyniu. U iy ldon ie j  wogöle bardzo niewystarczajjjcego 
wyboru dokumentöw archiwalnych, a przy zuzytkowywaniu owego 
dziwnie szczuplego wyboru, daje sig zbyt czgsto uczuö czytelnikowi 
dotkliwy brak scislosci chronologicznej i znajomoöci dyplomatyki. 
Niezbgdnych datchronologicznych juz to calkiem brakuje w monografii, 
kreslonej na stopien naukowy, juz to nie öci.sle sjj w niej podaue. Blg- 
diiem jest takze oznaczanie calego szeregu fascykul archiwalnych 
niianem brulionöw. Sq to raczej kopie, dokonane z dokumentöw orygi- 
nalnych. Gdzieindziej znowu uzyt autor istotnie tylko brulionöw, 
»iezadajijc sobie nawet trudu poröwnania 0113'ch z oryginalami w tem- 
ze archiwum skrzgtnie przechowywauymi, a ktöre referent mial spo- 
sobnoöc poznac dokladnie, opracowujgc w swoim czasie dla „ Bi b l i o -  
t e k i  W a r s z a w s k i e j “ za/.ijdaue przez jej liedakcyg studym pod 
tytulem „ JP i 11 j' 6  i a r c h i w u m  p i l t y n s k i e “ 1).

Wspomniana powyzej koufrontacyakopijzdokumentami oryginal- 
tiymi byla w pracy autora w wielu razach potrzebjj, nieodzownjj. Przy- 
taczanie treäci dokumentöw w tej oczywiäcie zbyt pospiesznie kreslo- 
nej monografii jes t  najczgöciej nie scislem, a przytem zdradza sig co 
chwila nietylko calkowity brak wprawy, lecz co gorzej, brak znajo- 
moäci paleograficzuych. VVyznac musi i uajpoblazliwszy, lecz uwazny

Herr und Vassal, Junker und Bürger, alle haben hald jeden Begriff politischen 
Werthes verloren: i h r liecht ist d a s Recht, alles Recht anderer ist Un
recht; sie ahnen nicht, wie sie sich über und gegen alle Gesellschaft setzen, 
jeder ist sich selbst die einzige l e b e n s w ü r d i g e  Gesellschaft; im seiner 
Enge umschreibt sich für jeden der Horizont des Landes“. (Obacz dr Karol 
S c h i r r e n  w artykule: „ B i s c h o f  J o h a n n  M ü n c h h a u s e n “ , 
ogloszonym w tomie XXVIII-ym znanego czasopisma: „ B a l t i s c h e  M o 
n a t s s c h r i f t “.

*) Obacz: „ B i b l i o t e k a  W a r s z a w s k a “, ogölnego zbioru 
to m  1 7 3 ,  «tr. 146 — 193 i 429 — 441. 25



czytelnik, ze autor, ktöry nie jest w stanie rozröznid polskiego staro- 
sty ambotenskiego Wilhelma Kettlera, dziedzica Nesselrady, od öw- 
czesnego pauujgcego ksigcia Kurlandyi, Wilhelma la ten w owym 
czasie byl tylko 9-cio letniein pacholgciem) — autor taki wlasciwie 
niepowinienby wcale przystgpowac do skreslania prac z dziedziny 
uauk historyczuych.

Nie ulega wgtpliwoSci, ze nawet male uionografijki z zakresu 
dziejöw dawnej Kurlandyi uader sg pozgdane, ilekroc materyal boga- 
ty, lezgcy do rozporzgdzenia w archiwach krajowych, zuzytkowany 
bywa zgodnie z powszechnie przyjgtemi zasadami naukowemi. To tez 
dzielka, gromadzgce chociazby w najskromniejszym zakresie eenny 
materyal do dziejöw krajowych, witamy zawsze z prawdziwg radoScig- 
Ale rzecz oczywista, ze prace tego rodzaju, jak powyzsza — pomimo, 
iz przez uniwersytet niemiecki ukoronowana zostala biretem doktor- 
skim — nie posuwajg nauki naprzöd, bo tylko nalezyte zajgcie sig 
przedmiotem moze doprowadzic do powaznych rezultatöw.

G u s t a w  M a n t e u f f e l .

JAN LEMANSKI: Proza ironiczaa. Bajki. — Bajeczki. —  P r z y p o w ia s tk i  
dla dziatek. — Sielanki. Warszawa, nakJad Gebethne
ra i Wolffa. Kraköw, G. Gebethner i Sp., 1904, 8-0. 
str. 282.

Zle sig dzieje z poezyg satyryczno-dydaktyczng w dzisiejszej 
naszej twörczoäci literackiej. Zanika ona coraz bardziej, coraz wi- 
docztiiej; do niedawna trzymata sig jeszcze na scenie, ale teraz weso- 
la, lekka komedya ustgpila miejsca „dramatom“, „sztukom“, „ s c e n o m  

z zycia“ 0  posgpuej barwie i przygngbiajgcej trafficznoScig t r e s e i -  

Czy tego rodzaju twörczosc uwaza sig obecnie za cos niz-wego, niego- 
dnego piöra poety i literata? czy zycie wspölczesne nie nastrgcza 
przedmiotu do satyry? Ani jedno, aui drugie. Poprostu — zapo- 
mnielismy sig smiac. Takie jest  juz widocznie znamig chwili terazniej- 
szej, charakterystyczne signum temporis. Jezeli nawet sniiejemy sig> 
to wigcej slyszy sig w tym siniechu goryczy, sarkazmu, zalu, melan- 
cholii, niz istotuej wesolosci i zadowolenia moralnego.

Podobne wrazenie wywiera wigzanka utworöw satyrycznych p. J • 
Lemahskiego, ktöry w dzisiejszych czasach jest jednym z nielicz- 
nych przedstawicieli tego kierunku. Utwory jego prozg i wierszem



drukowala w swoim czasie „Chimera“, niektöre „Tygodnik Illust,ro- 
Wany“ i inue czasopisma.

Ideje, ktörym sluzy p. Lemanski, s$ niezawodnie szlachetne 
i szczytne. J e s t  011 przeciwnikiem wszelkiej mielizuy zyciowej, dq,- 
zy natomiast do pelni zycia, do wszechstronnego rozwoju ducha ludz
kiego i jego bezwzglgdnej swobody. Z najwi^kszi} atoli zawzi§tosci;j 
wyst§puje p. Lemanski przeciwko moralnosci i wogöle poziomowi du- 
chowemu przeci^tnej „zwartej wi^kszoSci-* pöliuteligentnego tlumu. 
S* to wi§c te same dijzenia, ktöre obrali sobie za cel Przybyszewski, 
Miriam, wogöle kierunek, ktörego ogniskiem i sztandarem jes t  
„Chimera“.

W samej rzeczy, objawy zyciowe, podniesione przez p. Leman- 
skiego, zwlaszcza w cyklu „Bajki“, zaslugujq na pot^pienie. Chodzi 
tylko 0 form§, 0 wyraz uczucia pogardy czy nienawisci. I  pod tym 
wzgl^dem p. Lemanski nie sprostal swemu zadaniu. W  poezyi tego 
rodzaju chodzi 0 to, azeby dydaktyzm skojarzyc umiejgtnie z praw- 
dziwym wdzi§kiem poetyckim, symbol z jego form^ literack^. Satyry 
p. Lemanskiego nie sij pozbawione dowcipu, nieraz zgryzliwego, nie 
brak mu tez doniosloSci spolecznej, ale niema w nich tego, bez czego 
poezya dydaktyczna wyradza sie w peror§ czy kazanie-, niema w nich 
lotnosci, sily wyrazu, lakonizmu, grzesza pewnq. oci^zalos'ciij, akcyi, 
zbyt sq, zaw’ile i wyszukane w stylu i stosowaniu alegoryi. A jest to 
wada niemala, bo alegorya, jezeli ma by6 pi§kna, powinna byö wla
snie jasna i zrozumiala, powinna bez trudu trafiac do wyobrazni czy- 
telnika. Takie 11p. „bajki", jak „Lycoperdon giganteum“ lub „Re- 
bursista“, pomimo doskonalego pomyslu, robi% poniekad wrazenie 
pewnego rodzaju logogryföw.

0  wiele przejrzystsze s$ „Bajeczki“; mamy tu ponow'nie opraco- 
wane popularue tematy bajkowe, od czasu Ezopa szeroko rozpo- 
wszechnione, ale z pewnemi zmianami wsensie ironicznym. Wezmy 
np. taki], „bajeczk§“ p. t. „Wilk i jagni§“: „Jagni§ pilo ze strumienia, 
a widzijc w oddali zblizaj^cego si§ Wilka, pocz§lo uciekac. W ilk bie- 
ga szybciej od Jagni§cia, to tez latwo je dop§dzil i pozarl“.

1 to wszystko. Gdziez tu dowcip? gdzie owa j^drnoSö slowa? 
gdzie öw wykwintny francuski esprit, ktörym celuje np. w analogicz- 
nych utworach Krasicki? Niezawodnie jes t  tu ironia, ale tak 
I§boko ukryta, ze z trudem chyba wyw'ola uSmiech 11a usta czy- 
telnika.

Witjcej jeszcze goryczy znajdziemy w cyklu p. t. „Przypowia- 
stki dla dziatek“. Niby to dla dzieci przeznaczone, niby ze Swiata 
dzieci^cego wzi§te, ale przepelnione sarkazmem; a ze „Przypowiast- 
k i“ te 0 wiele zwi§zlejsze s$ od „bajek“, stojij tez od nich wyzej pod



wzglgdem literackim. Wyrözniajg, sig tu „Klarcia“ i „Brzydki 
chlopczyk“.

Ostatni cykl nosi miano „Sielanek“. Pierwszy z tych utworöw: 
„Bilard“ charakterem swoim zbliza sig do „ßa jek“, chociaz brak mu 
znamiennej cechy bajki — alegoryi. Trzy inne: „Czarna Topiel“, 
„Kijpiel“ i „Fu jarka“ wspölny majij, C h a r a k t e r ,  odmienny od wszyst
kich innych rzeczy w tomie „Prozy ironicznej“. Ironii, wogöle zy- 
wiolu satyrycznego niema t u  wcale. Mamy tutaj realistyczne obraz- 
ki z zycia, bez udzialu alegoryi, z wyraznie zaznaczonym podkladem 
lirycznym, co wszystko razem sklada sig ua caloöd ujmuj%ci}, zwlasz- 
cza w „Czarnej Topieli“ i „K^pieli“. Okazuje si§, ze p. Lemanskie- 
mu nieobcy jes t  i ten kieruuek twörczoöci, i bylby tworzyl rzeczy
o wiele donioölejsze, gdyby pozbyl sig pewnej maniery i chgci sa- 
dzenia sig na oryginaluoöd, na stworzenie nowych form literackicb, 
co mu sig zupelnie nie udaje.

H enryk G alle.

POMNIKI KRAKOWA Maksymiliana i Stanislawa Cerchöw z tekstem d-ra 
Kopery.

Dzielo „Pomniki K rakow a“ w tym miesiijcu dobieglo do konea 
a obejmujeono czterdzieöci zeszytöw, stanownjcych trzy tomy. I-szy 
tom zawierazabytki stylu romahskiego i gotyku, I lg i  s ty lu  odrodze- 
nia, I II-c izasbaroka irokoko, oraz 480 tablicz rysunkami obu Cerchöw: 
ojca i syna. Tak wigc zgromadzone tu zostaly wszystkie nagrobki ko- 
sciolöw Krakowskich. Maksymiljan Cercha, dziö przeszlo 80-letni 
starzec, zbieral rysunki do dziela tego jeszcze przed rokiem 1850, 
kiedy to pozar Krakowa zniszczyl tyle zabytköw nadzwyczaj ceu- 
nych. Klgska ta poruszyla go, zapragnql chod w ten sposöb uratowad 
ogniem zniszczone zabytki a uchronid od zapomnienia inne. Drugij, po- 
lowg prawie rysunköw wykonal p. St. Cercha. Zbiör wigc rozpoczgty 
w r. 1850, wyczerpany zostal dopiero w r .  1904, dlatego tezobok rysun
köw istniejfjcych nagrobköw, widzimy caly szereg pomniköw, ktöre nie 
przetrwaly do naszych czasöw. Tablice wykonane sfj, w cynkotypach 
i kolorowych tröjbarwnych drukach. Format wielki folio pozwala 
na rozpatrzenit; sie nie tylko w ogöle, ale i w szczegölaeh, jakotez, 
w napisaeli, ktöre z wielkim trudem wykonano.

Tekst dra Kopery, to uiescisly opis samych nagrobköw, ale pierw- 
sza pröba historyi sztuki w Polsce. Autor przedstawia ua tle bisto-



ryi architektury, rzezby, malarstwa i przemyslu artystycznego, histo- 
ry§ rzezby nagrobkowej, ktöra tez zajmuje najwi§kszg cz§s6 jego pra
cy. Zadanie bylo tem trudniejsze, ze luzne wiadomoSoi nie tylko trze
ba bylo zebrac w jedng caloSc, ale uzupelniad wlasnemi badaniami.

Z przedmowy widzimy, ze do wydania dziela tego przyczynili 
si§ hr. Adam Ordynat Krasinski, hr. Michal Tyszkiewicz, hr. Edward 
Haczynski i sp. Lucyan Wrotnowski. Przychodzgc autorom iwydaw- 
com z pomocg materyalng, ich usilowania poparlo takze ministeryum 
oswiaty austryackie, sejm krajowy galicyjski, Akademia Umiej§tno- 
sci w Krakowie i rada tegoz miasta. Dzielo bylo drukowane w K ra 
kowie, u Waclawa Auczyca, ktöry dolozyl wszelkich staraii, azeby 
i pod wzgl§dem typograficznym wypadlo dobrze.



IvRONIKA M IES I IPNA .

Wydzial Szwalni i Sal zaj§6  przy Warszawskiem Towarzystwie 
DobroczynuoSci urzgdzil ua schylku wrzesnia r. b. skromn§, ale cie- 
kaw$ i pouczaj^cij. wystawe wyroböw, wykonywanych przez dzieci, 
zatruduione w tych salach. W ystawa ta polijczona byla z defiladg. 
kilku tysi§cy dziewcz§t i chlopcöw. Zast§py te poraz pierwszy uka- 
zaly si§ w Warszawie na tle zieleni przepysznego parku F r a s c a t i  

ktöry dzi§ki Ks. Zdzislawowi Lubomirskiemu, otworzyl swoje bramy 
Towarzystwu Dobroczynnosci. W ten sposöb chciano pokazad mia- 
stu jego ubogie dzieci i pomi§dzy niemi a publicznosciij zadzierzgn^c 
w§zel trwalego stosunku. Obecnie bowiem stosunek ten chroma. Tow. 
Dobroczynnosci pozostawione jes t  wlasnym swoim Srodkom i silom, 
jak  o tem pisalismy juz niejednokrotnie, a obowiqzki jego zwi^kszaj^ 
si§ i rosn.| z kazdym dniem. Azeby im podolac, potrzeba zdobyc no- 
we zasoby i oprzec si§ o dobrij wol§ ogöhi. Do tego wlasnie odwolal 
si§ Ks. Zdzislaw Lubomirski w swojem przemöwieniu.

Nie podajemy go tutaj, gdyz w swoim czasie umieszczone ono 
bylo we wszystkich dziennikach.

Pragniemy tylko zwröcic uwag§ na jeden jego szczegöl.
„Jezeli mamy stanze Da wysokoSci zadania — möwil ks. Lubo

mirski — to nie kilkauaScie ale k i l k a d z i e s i i j t  tysi^cy dzieci 
chcialoby si§ nakarmic, opatrzyc, a dajijc im fach lub rzemioslo w rg- 
k§, stworzyc produkcyjne, uzyteczne jednostki spoleczenstwa“.

Slowa te powinny nam gI§boko zapaSd w serce i uswiadomic 
obowiqzek podania r^ki tysi^com istnien, ktöre los postawil nad brze- 
giem otchlani. Nie stoezsj si§ one w ni§ tylko dzigki oäwiacie i uzdol- 
nieniu do pracy. I  jedno i drugie daj$ im Sale zajed. Dzieci od lat 7 
do 14 pobieraj$ tarn pocz^tkowe nauki, uczij, si§ pisad i czytac, a je-  
duoczesnie pod kierunkiem fachowcöw zapoznajg, si§ z rozmaitemi ro- 
botami. Na wystawie widzielismy te ich roboty, mi^dzy innemi wy- 
roby slusarskie tak staranne, a uawet pi§kue, ze niejeden warsztat 
möglby si§ niemi pochlubid. Swiadectwo to najlepsze dla Sal zajgd.



Poteni, co nam pokazano, uie mozna wsjtpic, ze zadanie swoje Sale te 
spelniij, jaknajlepiej, tylko trzeba im dac örodki na wzmozenie do- 
tychczasowej dzialalnoöci. A to juz calkowicie zalezy od nas. Mamy 
iustytucyg pigkng, i pozyteeznfj,, dajmyz jej moznosö rozwijania sig 
i pracy, niezamijconej troskg, o jutro. Pamigtajmy o S a  l a c h  
Z a j g 6 .

*

*  *

Niema jeszcze roku, kiedy pisalismy na tem miejscu o swiezo 
podöwezas zalozonym przy Warszawskiem Towarzystwie Dobroczyn- 
nosci Oddziale wyszukiwania pracy ubogim. Oddzial ten dzigki ener- 
gii i zabiegom ks. Wlodzimierza Kirchnera, ktöry z calym zapalem 
oddal sig pracy nad zorganizowaniem z n i c z e g o nowej zupelnie 
nagruncienaszym instytucyi, a pözniej dzigki wspöludzialowi p. Hen- 
ryka Radziszewskiego, ktöry röwniez nie szczgdzi sil i czasu swoje- 
go na zajmowanie sig sprawami posrednictwa pracy — w krötkirn 
przeciijgii czasu zdolal przyniesc juz znaczne korzysci ubogiej ludno- 
öci Warszawy.

Zapewne, daleko tu jeszcze do tych rezultatöw, jakie osiijgajij, 
gdzieindziej biura posrednictwa pracy, utrzymyivane przez miasta, 
a wigc posiadajsjce trwale podwaliny bytu i rozgalgzione stosunki. 
Jezeli jednak uwzglgdnimy, ze nasz oddzial powstal naprawdg z n i- 
c z e g o  i ze jedynemi jego podporami sjj. dotychczas tylko dobra wo- 
la i ofiarnoöc ludzka, to z uznaniem przyjgc trzeba sprawozdanie mlo- 
dej instytucyi, wypelniajjjcej bardzo powazmj lukg w naszem zyciu 
spoleczneui i w naszej organizacyi ekonomicznej.

Sprawozdanie to swiezo wlaönie ogloszone zostalo w „Kkonomi- 
Scie“ (zeszyt III). Dowiadujemy sig z niego, ze w ciijgu 8 miesigcy 
ogölem zglosilo sig do Wydzialu <S9ö() osöb, poszukuj^cych pracy, za- 
potrzebowan otrzymano 5147, wreszcie dano pracg 2956 osobom.

Dla braku miejsca nie mozemy tu przytoczyö calej interesuj^cej 
tablicy statystycznej, ktöra rozbija te cyfry na pozycye poszczegöl- 
ne. Postaramy sig jednak wybrac z niej to, co przedewszystkiem na 
uwagg zasluguje.

Na pierwszym planie stoi tu „rodzaj pracowniköw“, ktörzy zglo- 
sili sig do oddzialu. Byli tarn: robotnicy, wozni, sluzba dworska, 
sluzba domowa, ströze i parobcy, rzemieslnicy, szwaczki i liafciarki^ 
praczki, sklepowe, kasyerki, „dziewczyny“, „chlopcy“, bony i freblöw-



ki, korepetytorzy i nauczyciele, handlowcy i technicy, osoby do to
warzystwa i do piel§gnowania chorych. Najwi^cej zgloszen, zapo
trzebowan i umieszczen spotykamy w rubryce s 1 u z b y d o m o -  
w e j. Ilzuca to pewne Swiatlo na zig organizacy§ dotychczasowego 
posrednictwa prywatnego w tej dziedzinie pracy, ktöre dla sluzby 
jes t  zadrogie, a i  u chlebodawcöw niema uznania.

W  styczniu roku 1904 uderza cyfra r z e m i e s l n i k ö w ,  poszu- 
kujgcych pracy. Zglosilo si§ ich az 372, z  czego z a p o t r z e b o w a u o  10 
i umieszczono 10. Cyfra ta jednak w  nast^pnych miesigcach spada 
bardzo charakterystycznie: w lutym takich rzemieslniköw zglosilo 
si§ juz tylko 48, w marcu 24, w kwietniu 16. Z  n a s t a n i e m  pory cie- 
plejszej, a wi§c i t. zw. sezouu martwego, cyfra ta  znöw si<j podnosi, 
ale uie dosi§ga juz jaskrawej wysokosci poprzedniej. W maju mamy 
45 robotniköw, poszukujacych pracy, w czerwcu 44, w lipcu 47 
i w sierpniu 51.

Ciekawe jest röwniez, ze stosunkowo duza iloSd osöb, poszukujg- 
cych pracy, nalezala do zawodöw handlowego i technicznego. W  s ty 
czniu np. handlowcöw i teohniköw zglosilo si§ 165.

Cyfra ta jednak spadla w sierpniu juz tylko do 4. Dowodzi to, 
ze albo stosunki w tej dziedzinie szybko sie poprawily, albo zoryen- 
towano si§, ze Wydziat przeznaczony jest dla i n n e j  klienteli tj. dla 
tych, ktörzy nie mogg szukac miejsca aui przez ogloszeuiawpismach, 
ani przez platne kantory striezen, ani przez Wydzial rekomendacyi 
pracy przy Towarzystwie wzajemnej pomocy pracowniköw handlo- 
wycli i przemyslowych, ktöry nad handlowcami i technikami rozeigga 
pieczolowitg opieke.

Bardzo duzo kandydatöw bylo na woznych, na strözöw i na pa- 
robköw, zapotrzebowan jednak i umieszczen niewiele.

Interesujgca jest rubryka „dziewczyn" i „chlopcöw“. Blizsze- 
go okreslenia tych terminöw nie znajdujemy. Przypuszczalnie j e 
dnak sluzg one do oznaczenia dzieci do lat 14, ktöre albo sg sierota- 
mi, albo majg rodzicöw ubogich i muszg w jakiS sposöb zarobkowaö, 
a poniewaz nie posiadajg jeszcze zadnych kwalifikacyj fachowych, 
wi§c rozpoczijc muszg od praktyki w sklepach, szwalniach itd., gdzie 
zatatwiajg drobne czynnoSci podr§czne, sg na posylkach etc.

„Chtopcöw“ takich zglosilo si§ w styczniu 264, w lutym 107, 
w m am i 122, w kwietniu 118, w maju 100, w czerwcu 113, w lipcu 44 
i w sierpuiu 97.

Liczba zapotrzebowan i umieszczen byla tu stosunkowo duza 
i przedstawia si§ ona, jak nast§puje:



Zapotrzebowano Umieszczono

Styczen . . 67 32
Luty . . .  77 46
Marzec . . 92 50
Kwiecien . . 39 37
Maj . . . .  39 35
Czerwiec . . 58 4.'>
Lipiec . . .  38 30
Sierpien . . 49 45

„Dziewcz^t“ tej kategoryi bylo nieco mniej: w styczniu zglosilo 
ich 111, w lutym 32, w marcu 31, w kwietniu 57, w maju 23, 

w czerwcu 29, w lipcu II i w sierpniu 34.
Liczne zgloszenia spotykamy röwniez w rubrykach obejmuj$- 

cych szwaczki i liafciarki, praczki i sklepowe.
Liezby zgloszen w poszczegölnych miesiijcach wyjasnia ponizej 

^mieszezona tablica:

Zglosilo si§
Styczen . 2730
Luty . . 1027
Marzec 1 0 2 1

K w iec ien . 917
Maj . . 740
Czerwiec . 671
Lipiec . . 621
Sierpien . 1233

Zapotrzebowano Umieszczono

557 306
700 472
6 8 8 423
486 355
603 326
721 363
528 249
856 462

Cyfry te, jako obejmuj^ce zbyt krötki okres czasu, nie daj^ jesz
cze pola do wniosköw dalej id$cych, ale i z nich widaö juz, ze poszuki- 
wanie pracy slabnie w miesiqcach letnich, a wzmaga si§ pod jesien
I  dochodzi do wyzyn kulminacyjnych w zimie, jako najci§zszej po- 
rze roku.

Tak si§ przedstawia w zarysie dotychczasowa dzialalnoS6 od- 
dzialu.

Dodac nalezy, ze od czerwca r. b. powstala przy nim S z w a 1-
II ia ,  ktörej celem jest okazywanie chvvilowej, doraznej pomocy pozo-



stajgcym bez pracy szwaczkom, dopöki nie trafi si§ dla nicli l e p s z e  

lub odpowiedniejsze zaj^cie. W Szualni tej w ciggu 3 miesigcy pra- 
cowalo 83 szwaczki (czerwiec 31, lipiec 28, sierpien 24), ktöre zarobi- 
ly ogölem 177 rubli 18A kop. (w czerwcu 80.83 V, w lipcu 54.50, w sier- 
pniu 41.85).

Nadto „ wykaz wsparc“, okazauycli przez oddzial przedstawia 
si§ w ciggu ostatnich 3-ch miesi§cy w sposöb nast§pujgcy: 1) kupiono 
dla szwaczek 4 uowe maszyny do szycia, 2) kupiono dla praczek3 wy- 
zymaczki i jedng balj§, 3) wykupiono z lombardu 5 maszyn do szycia, 
zastawionych przez szwaczki, pozbawione pracy, 4) wykupiouo z lom- 
bardu l aparat fotograficzny, 5) okazauo 4 osobom pomoc pieui^zn?, 
konieczug do wykonczenia zamöwionej pracy, 6) dano zaj^cie 43 dzie- 
ciom najubozszym w postaci robötek, dla dziewczynek wtöczkowych, 
dla chtopcöw sznurkoivych. Obecnie rozpocz§te b^dg röwniez ro- 
boty szczotkarskie. Dotychczasowy bilans tych robötek wynosi 
135 rubli.

Wszystkie te cyfry nie sg imponujgce, to prawda, ale zwazyw- 
szy na to, ze to dopiero poczgtki dzialalnosci i poczgtki, nie oparte
o zaden inny fuudament pröcz euergii i poäwifjcenia inicyatoröw —; 
musimy przyznac, ze zrobiono bardzo wiele. Sgdziniy tez, ze dotych- 
czasowe rezultaty tej pracy zwröcg na Wydzial baczniejsz^ uwag? 
ludzi zamozniejszych, ktörzy powinni mu przyjSc z pomocg i u ta tw iß  

spetnienie zadaü zakreslonych. Oby tak si§ stalo rzeczywiscie.

*

* *

Od lat kilku opinia publiczna zajmuje si§ u nas bardzo zywo lo
sem mlodych l6karzy.

„Jest ich za duzo, wielu z nich niema poprostu z czego zyc, 
szcz§sliwsi ledwie zarabiajg na utrzymanie, ale rodziny ich nie majg 
zadnego zabezpieczenia. Jednostkom tylko dzieje si§ dobrze itd .“.

Oto glosy, ktöre si§ odzywajg ze wszyslkich stron i od czasu do 
czasu powracajgcg ciggle falg zalewajg szpalty czasopism.

To samo dzieje si§ i gdzieindziej. Lekarze austryaccy, a wi§c 
takze i galicyjscy, przed dwoma mniej wi§cej laty wystgpili nawet 
publicznie z ostrzezeniem do mlodziezy, zamierzajgcej studyowa& 
medycyny.



«Nie wstgpujcie na wydzial lekarski!—wolano donich—bo gorz- 
k'ego doznacie zawodu. Po latach pracy i wysilköw nie otrzymacie 
»ic zgola. Polozenie pierwszego lepszego biuralisty bgdzie lepsze od 
w'iszego. My juz jesteömy w ngdzy, a wy bgdziecie w jeszcze 
wigkszej“.

Naturalnie — glosy te i tarn i u nas odniosly pewien skutek.
studentöw, zapisujgcych sig na medycyng zmalala. W  uuiwer- 

sytecie warszawskiui poczijtek tego datuje sig od lat mniejwigcej 10, 
a dzis spadek jest juz znamienny. Gdy dawniej na pierwszym kur- 
Sle bywalo z gör$ 200 slucliaczöw, obecnie cyfra ich nie dochodzi do 
100, a walia sig migdzy 60 a 90.

Zato zwigkszyia sig znacznie frekwencya wydzialu prawnego. 
>̂r*jd skierowal sig w tg strong.

I  oto nie ucichla jeszcze wrzawa, czyniona z powodu nadprodu- 
kcyi lekarzy, a juz odzywaö sig poczynajij. glosy, zwiastujfjce to samo 
l)rzesilenie dla prawniköw, a zwlaszcza dla adwokatöw przy- 
si?glych.

„Jest nas zaduzo, niedlugo nie bgdziemy mieli co jesc. Zawöd 
nasz przestaje byc zawodem, przynoszqcym z sobsj, dobrobyt, wielu 
15 'las z trudem zarabia na najpierwsze potrzeby, a co bgdzie dalej?“

Tak brznii przynajmniej pierwszy alarm, podniesiony na lamacli 
»Kraju“ przez adw. przys. Jözefa Ostroroga-Sadowskiego z W ar- 
szawy.

Alarm teu popierajg zresztij, cyfry dosö wymowne.
Liczba adwokatöw w okrggu S^dowym warszawskim jest na- 

Prawdg znacznie wigksza, niz w innych okrggach panstwa. Przypa- 
da tu 1 adwokat na 7,147 mieszkancöw, gdy w okrggu kijowskim 
l’rzypada 1 na 14687 mieszkancöw, w wilenskim 1 na 12050, w ode- 
skim 1 na 16166 itd. Nawet w okrggu petersburskim, gdzie z natu- 
t y rzeczy skupienie adwokatöw jest najwigksze, przypada 1 na 7195 
Mieszkancöw, czyli tylko n i e c o  wigeej, niz w Krölestwie.

Ogölua ilosc adwokatöw wynosi u nas 1323, z tego 607 przysig- 
Stych, 318 pomoeniköw i 398 (!) obroncöw prywatnych.

Liczba spraw przypadajäjcych na 1 adwokata waha sig od 40 
gub. warszawskiej do 119 w gub. radomskiej. Cyfry te jednak uie 

Sii öcisle, poniewaz l-o przynajmniej polowa spraw odbywa sig bez 
adwokatöw, 2-o wszystkie sprawy rzgdowe prowadzone sg. przez pro- 
kuratoryg skarbu i 3-o pozostale sprawy rozkladajij sig zgola nieröw- 
Uomiernie pomigdzjr adwokatöw.

Zestawiajjjc to wszystko p. Sadowski dochodzi do wniosku, ie  
adwokatöw mamy stanowezo z a  d u z o .



Na nadmiern^ ich liczb§ — zdaniem jego — mi^dzy innemi ma 
wplyw ogromny system obsadzania posad s^dowych w okr<jgu war- 
szawskim. W edlug danych urz§dowych w r. b. na 1 starszego preze- 
sa izby s^dowej, 5 prezesöw departamentöw, 32 czlonköw, 6 sekreta- 
rzy, 10 prezesöw s§döw okregowych, 22 prezesöw zjazdöw i 165 s§- 
dziöw pokoju, czyli ogöleni na 241 czlonköw wyzszej magistratury 
sgdowej —niema ani jednego polaka-katolika. Na 26 wiceprezesöw sfj- 
döw okregowych, 108 czlonköw s^döw okregowych i  129 s § d z i ö w  

Sledczych jest polaköw-katoliköw: 2 wiceprezesöw (ostatni mianowa- 
ny w r. 1881), 13 czlonköw ssjdöw okregowych (ostatni mianowany 
w r. 1897) i 11 s§dziöw Sledczych (ostatni mianowany w r. 1884). Na 
81 czlonköw prokuratury jes t  polak-katolik 1 — t o w a r z y s z  p r° ' 
kuratora Izby sgdowej. Ogölem na 590 wymienionych czlonköw Ma
gistrat, ury sgdowej jest  polaköw 27.

Naturalnie, ze wobec tego przy zupelnym braku widoköw na 
karyer^ w sijdownictwie g r  o s prawniköw, opuszczajfjcycli corocz- 
nie uniwersytet, garnie si§ do zawodu adwokackiego. W y w o l u j e  to 
niezdrowa konkurency§, wskutek czego stau adwokacki traci sw$ nie* 
zaleznoSc, obniza sie poziom wyksztalcenia prawnego adwokatöw i nxe 
moze byc mowy o sumiennem spelniauiu obowiijzköw przez wi§kszosc 
z posröd nich.

Jako Srodki zaradcze przeciw temu p. Sadowski proponuje:
1 ) uuormowanie awansöw kandydatöw do posad sqdowych n a r o d o w o -  

sci polskiej, 2) zaprowadzeuie r a d  a d w o k a c k i e h ,  ktöreby bar- 
dziej niz sijdy okregowe mied mogly dobro adwokatury na wzgledzie
i 3) ograniczenie dzialalnoSci adwokatöw prywatnych.

To ostatnie daloby sie osi^gn^c latwo drogg, zaprowadzenia 
t. zw. p r z y m u s u  a d w o k a c k i e g o ,  ktöry istnieje w Austryi, 
a polega na tem, ze wszystkie sprawy cy wilue, poczynajijc od pewnej, 
przez prawo okreslouej sumy, o ktörsj wprocesie chodzi, nie mog$ byc 
prowadzone inaczej, jak  przy poärednictwie adwokata. Wyklucza to 
prawie zupelnie dzialalnosd doradcöw pokijtnych i zwi§ksza klientel? 
adwokatöw.

Cokolwiek b$dz jednak, stwierdzid nalezy, ze uwagi p. SadoW- 
skiego s$ sluszue i ze stanowi adwokackiemu u nas w warunkach 
obecuych grozi istotne przesilenie.



*

* *

Bardzo ciekawie przedstawia si§ w Krölestwie Polskiem w 1 a- 
s >i oäc z i e m s k a  z y d ö w .  Publicystyka nasza zwracala na to 
Uwagg juz niejodnokrotnie, po raz pienvszy jednak mamy obecnie do- 
tyczgce tej sprawy cyfry, ktörym zaufaö mozna. Oglosil je C e n- 
^ r a 1 n y K o m i t  e t S t a t y s t y c z n y .

Wedlug jego obliczen ogöiua przestrzen wszystkich gruntöw 
W Kröl. Polskiem wynosi 11.297.029 d z i e s i a t y n .  Z .tego w po- 
siadaniu zydöw i w dzierzawie ich w r. 1900 bylo 344.025 dzies. czyli 
3$ ogölnej iloSci. W oddzielnych guberniach stosunek ten przedsta
wia sig procentowo, jak  nastgpuje:

G- u b e r  n i e:

grunta dzierza
wione przez zyd<5w 

i b^dq,ce ich 
wfasnosciij

Ogdlna
przestrzen

ziemi

Stosunek
procen-

towy
w d z i e s i a t y n a c h :

Suwalska . . . . 50.344 1.122.967 4.5$
Kielecka . . . . 38.846 887.917 4.4$
Kaliska . . - . 43.736 1.020.856 4.3$
Piotrkowska . . 31.081 1.108.323 2.9$
Siedlecka . . . . 35.260 1.269.195 2 .8 $
P lo c k a ..................... 22.804 859.192 2.7$
Kadomska . . . 29.111 1.102.260 2 .6 $
Lomzynska . . . 21.597 903.421 2.4$
Lubelska . . . . 34.859 1.482.287 2.4£
Warszawska . . 35.663 1.540.621 2.3$

Z obliczen SciSlejszycli wynika, ze w l a s n o s ö  z i e m s k a  
znacznie przewaza grunty d z i e r z a w i o n e .  Dzierzawcy zna- 
czniejszych przestrzeni spotykajg si§ tylko w dwöch guberniach: su- 
Walskiej i lubelskiej.

Näder interesujgce sg dane, dotyczgce tego, jakie sfery zydow- 
skie posiüdajg lub dzierzawig ziemig.



Dowiadujemy si§ mianowicie, ze ogölna iloöc gruutöw w Kröl. 
Polskiem, posiadanych i dzierzawionych przez zydöw, nalezy do 8250 
oddzielnych posesyi, posiadanych przez 8828 osöb, z ktörych 8301 jest 
mieszczan, :589 kupcöw I i I I  gildyi, 17 ludzi z wyzszem wyksztalce* 
niem i 121 zolnierzy dymisyonowanych. Z tych 8250 p o s i a d l o s c i ,  

3618 t. j. 43% sg to majgtki ziemskie, osady i lasy zajmujq.ce ogölem 
343.047 dziesiatyn. Pozostale 4632 posesye tj. 56$ obejmujg. wszyst' 
kiego razem 978 dziesiatyn. Sg. to drobne dzialy ziemi, wcale " ie 
rolnicze i wogöle nie nalezgce do gospodarstwa wiejskiego.

Ogroinnq, ich wi§kszosc stanowig domy mieszkajgcych po w s i a c h  

zydöw handlarzy, rzemieöluiköw itp., a mniejszosc sklada sie z dzia' 
lek ziemi, na ktörych mieszczg. sig nalezgce do zydöw fabryki, m l)D>
i  rözne zaklady przemyslowe.

Zestawienie to jest  bardzo charakterystyczne i bardzo pou- 
czajgce.

Niemniej ciekawe sg i dalsze cyfry.
Wykazujg one, ze opröcz ziemi w r. 1900 zydzi posiadali w miej' 

scowosciach wiejskich w Krölestwie 1725 röznych przedsigbiorstw 
liandlowycli i przemyslowych, a mianowicie mlynöw 548, sklepöw 509, 
fabryk i zakladövv przemyslowych 329, sadöw i ogrodöw przy osa- 
dach 15(i, ferm mleczuych 76, kuzni 63 i innych przedsigbiorstw prze- 
myslowych 50. (Sg to kopalnie torfu, kamienia, gliny, przeprawy 
rzeczne, rybolöwstwo itd .).

Wszystkie te przedsigbiorstwa nalezg niewgtpliwie do dajgcy^ '1 

dobre dochody przy niewielkim stosunkowo nakladzie pracy o s o b i -  

stej, ograniczajgcej si§ cz§sto li tylko d o z o r e m ,  jak  np. we mly' 
nach, ktöre zydzi bardzo ch§tnie nabywajg na wlasnosc lub dzier- 
zawig..

Przyjmujgc t§ statystyk§ urzgdowg. z calem zaufaniem, musimy 
jednak wyraziö pewne wgtpliwosci co do jej scisloöci absolutnej. Oto 
w przytoczonych cyfrach pomini§ci sg zupelnie zydzi - rolnicy. Prze- 
ciwnie, wyrazuie nawet jest powiedziane, ze w r§kach zydöw nie 
znajdujg, si§ wcale d z i a l k i  z i e m i  r o l n i c z e j .  Nie zgadza 
si§ to z istotnym stanem rzeczy, gdyz niewgtpliwie sg w kraju na- 
szym zydzi, uprawiajgcy ziemig w charakterze rolniköw. Liczba ic‘l 
jest bardzo nieznaczua, ale jest, a w ostatnich czasach byla nawet 
pröba rozparcelowania pomi§dzy nich wi^kszego majgtku ziemskiego. 
Majgtkiem tym, jezeli sig uie mylimy, byly Kuchary p. Posnera. Rol' 
nicy znajdujg si§ takze i posröd drobnych mieszczan - zydöw. Co z ni- 
mi zrobil Centralny Komitet Statystyczny, czy odrzucil t§ cyfr§, ja 
ko maloznaczgcg, czy przeoczyl t§ spraw§ — tego naturalnie nie wie- 
my, ale zwracamy na ten szczegöl uwagg, gdyz warto, aby ktos z lu-



dzi, zajniuj^cycli sie tq, sprawy, a mog^cy zdobyc odpowiednie mate- 
ryaly, sprawe t§ wys'wietlil. Dla kraju ma to znaczenie o tyle, 
ze kazdy zyd rolnik, posiadaj^cy ziernie, osiadly na niej i uprawiaj$- 
cy j;] wlasnemi r^kami, przedstawia nieskonczenie lepszy materyal 
ässymilacyjny, niz jego wspölwyznawca na stanowisku mlynarza, 
kupca, pachciarza i wogöle pasorzyta wiejskiego. Otöz cyfre t,§ od- 
naleSd i ustalid byloby rzeczy bardzo pozijdanfj.

*

* *•

Na lamach „Gonca lödzkiego“ wystijpil p. Gorski z projektem 
ktöry zasluguje na blizkij uwage*

Projekt ten dotyczy Zalozenia „Muzeum Pubiicznego“ w Lodzi.
Istniejij. tarn dwie instytucye spoleczne — möwi p. Gorski — na 

ktöre sta tu ty  wlozyly o b o w i q z e k  powolania do zycia specyal- 
nych muzeöw publicznych — jest to Towarzystwo popierania prze- 
niyslu i handlu i Oddzial Warszawskiego Towarzystwa hy<>ieni- 
cznego.

Cele tych dwöch towarzystw odr§bnych, jakby przeznaczone by
ly do wzajemnego uzupelnieuia sie przy stworzeniu wielkich, ogöl- 
nych zbioröw muzealnych w Lodzi. Towarzystwo przemyslowe ma 
Charakter ekonomirzny, zas oddzial hygieuiczny — zadania spoleczne 
przed sobg,, razem wi^c, zlijczonemi silami instytucye te mogij, a na
wet, w mySl ustawy — maj4  obowiijzek stworzenia wielkiego pubii
cznego muzeum ekonomiczno-spolecznego.

Nienawykly, zdaniem p. Gorskiego, do bardziej kulturalnych 
Urzfjdzeh intellektualnych, lodzianin przerazilby sie na samjj mysl po
wolania do zycia podobnych zbioröw w mieäcie, malo maj^cem wspöl- 
nego z szerszemi aspiracyami naukowemi. W istocie jednak zadanie 
nie przedstawia si§ tak p r z e s t r a s z a j i j c o  trudnem, jak  to sie 
moze na razie wydac.

Towarzystwu hygieniczuemu nietrudno zgromadzid okazy i czesc 
tych, nadajijcych si§ do muzeum przedmiotöw, jest  juz gotowa w po- 
staci zbioröw, eksponowanych na zeszlorocznej wystawie hygieni- 
cznej. Zbiory te z latwoscijj dalyby sie wzbogacid i uzupelnid nowe- 
mi przyczynkami, jakie niew^tpliwie Towarzystwo juz posiadac 
musi. W roku ubieglym np. Zarz^d T-wa zgromadzil obfite mate- 
ryaly do zilustrowauia warunköw zdrowotnych mieszkan strözöw



lödzkich. Z ciekawych tycli danych nietrudno byloby ulozyc tablice 
graficzue, przedstawiajgce wynik tycli badan. Lekarze miejscowi nie- 
jednokrotnie czynili studya nad stanem zdrowia robotniköw i uczgcej 
sig mludziezy, niewgtpliwie wigc nie poskgpiliby pracy nad z o b r a z o -  

waniem dla muzeum stanu, w jakiui te sfery zuajdujg sig w Lodzi.
Gorzej nieco — sgdzi p. Gorski — przedstawia sie sprawa z Od- 

dzialem Lödzkim Towarzystwa popierania przemyslu, instytucyg, 
ktöra przez tyle l a t  istnienia w Lodzi nie pomyslala o  wywigzaniu s i g  

z  zadania, jakie na siebie wlozyla, przyjmujgc w caloSci r e g u l a m i u  

Towarzystwa, a  wigc zobowigzujgc sig nietylko p o p i  e r  a c wy- 
twörczosd, ale jg takze i l u s t r o w a ö ,  to znaczy — p o k a z y w a c  

spoleczeüstwu miejscowemu, komiwojazerom i osoboin przyjezdnym, 
co sig w Lodzi wyrabia, w jakim zakresie, w jakicli warunkach itd.

Dotgd Towarzystwo nieslusznie nie doceuialo waznego czynnika, 
reklamujgcego ten przemysl, ktöry ma sig w zasadzie p o p i e r a e
i r o z s z e r z a c .  Muzea przemyslowe istniejg we wszystkie h mia- 
stach zachodnio-europejskich, w ogniskaoh, nietylko wielkich, ale
i pomniejszych. Nawet malo wytwörczy Lwöw ma swoje muzeum 
przemyslowe. Tylko Lödz na punkeie urzgdzeu kulturalnych z o s t a j e  

zawsze 11a szarym koncu europejskim.
Nie mozna zresztg dziwic sig temu, znajgc ewolucyjng historyg 

miasta. Gröd z malg tradycyg nie mögl miec tycli urzgdzeu, na ktöre 
gdzieindziej skladaly sig lata. Dzis jednak nadeszla cliwila, kiedy 
miasto wyzwala sig z powijaköw swojej pierwotnosci, nadeszla chwi- 
la, aby Lodz zapragngla odegrad rolg bardziej kulturalng od swych 
sgsiadöw w rodzaju Lucmierza lub Aleksandrowa. Nadszedl czas, 
aby podzwigngd miasto z niemowlgctwa i zastoju intellektualnego.

Powotanie do zycia muzeum hygienicznego i przemyslowego,da- 
loby miastu pierwszg instytucyg, ktörg w przyszloSci szczycicby sig 
moglo, a ktöra scig?alaby do siebie przyjezduych z najdalszych 
zakgtköw Krölestwa. Muzeum wigc w Lodzi, to nietylko p o t r z e b a  
k u l t u r a l n a ,  ale to interes, a takze i r e k 1 a 111 a dla przemyslu.

Przez stworzeuie zbioröw muzealnych, fabrykanci j e d n o c z e s n i e  

pozbyliby sig tych wielu ciekawych, ktörzy, w braku wystawy prze- 
myslowej, ustawicznie niepokojg wszystkie tutejsze zaklady wytwör- 
cze, pragngc zapoznac sig z  urzgdzeniami warsztatöw, sal i t. d .  Kto 
przyjezdza do miasta, pragnglby zobaczyd jego osobliwosci, a Lödz, 
faktycznie, coz posiada dotgd bardziej widzenia godnego?

Najtrudniejsza sprawa — zaznacza w koncu p. Gorski — to 
s t r o n a  f i u a n s o w a  przedsigwzigcia. W tym wypadku przecie 
jest  to kwestya latwo rozwigzalna, i niech tylko kazdy z przemy- 
slowcöw udda do muzeum te pokazy, ktöre wysylal do Nizuiego, do



lJaryza, do St. Louis, do Chicago, a podstawa zbioröw bgdzie odrazu 
Powazna. Tu trzeba jedyuie dobrej chgci i nieco inicyatywy.

A co do oplaty lokalu, to od czego zarzqdy dwöch towarzystw, 
od czego wejscie platne, a chodby nawet pomoc Kasy miejskiej? Na 
razie stoi w Lo Izi pustki} tyle pomieszczen, zupeluie dla muzeum odpo- 
wiednich, ze o wybör troszczyc sig rzecz zbyteczna. Trzeba tylko kwe- 
styg zdecydowad w zasadzie, i to zdecydowad prgdko.

Moze nigdy wigeej, jak  wlasnie w obecnej, cigzkiej dla przemy
slu chwili, trzeba p o z n a c  s a m y c l i  s i e b i e ,  zbadad swöj stan 
istotuy, braki i niedomagania. Muzeum wlaönie byloby prawdzi- 
wem z w i e r c i a d l e m  Lodzi, przy ktörego zaprowadzeniu zaro- 
bilby nie jeden bezczynny dziö pracowuik.

„ Wyszukujemy zrödel pracy, wiec obröemy je na kulturalny po- 
zytek miasta“.

Tak nawoluje p. Gorski z widoczuym entuzyazmem do tej 
sprawy.

Trzeba przyznad, ze myöl ta w zasadzie jest dobra, a instytucya,
0 ktörej mowa, moglaby nietylko Lodzi, ale calemu krajowi przynieäd 
prawdziwy pozytek.

Jako  srodowisko naszego przemyslu i liandlu, Lodz zaciekawia 
dzis niejednego pod wzglgdem spolecznym i ekonomicznym i jezdzq, 
do niej nietylko kupey dla zalatwienia interesöw, ale takze ludzie, nie 
Wspölnego z handlem uie majqcy, a po prostu popchnigci do tego zdro- 
Wij myslij, obywatelsk§, ktöra nakazuje poznac kraj wlasuy, zbadac j e 
go zasoby materyalne, zapoznad sig z jego wszechstronnem, pulsujq- 
cem zyciem. To zycie uderza w Lodzi tgtnem, bez poröwnania ciekaw- 
szem, niz gdzieindziej, zaröwno ze wzglgdu 11a röznolitosc uarodowo- 
öciowfj tego miasta, jak  i na specyalny Charakter jego przemyslu
1 wytwarza dokola siebie atmosferg specyficznjj., przesyconq, pierwiast- 
kami, dla przybyszöw skfjdinijd zupelnie obeemi. W atmosferze tej 
tworzy sig nowy typ Polaka, typ przemyslowca, kupea, aferzysty, 
spekulanta, ktöry vv przyszlosci w naszem zyciu spolecznem uie- 
w^tpliwie duzq odegra rolg. Typu tego nie zuamy prawie wcale, bo 
nie zuamy srodowiska, w ktörem sig on poczsjl, rozwija swoje sily
i dojrzewa. To ärodowisko poznac trzeba koniecznie.

Dzis przybywamy do Lodzi, jak  do kazdego iunego miasta obee- 
go. Rozgladamy sig po jej ulicach, przyglijdamy sig ludziom, widzimy 
wielkie dzielnice fabryczne, przgdzalnie obok palacöw i palace, urz$- 
dzone z przepychem, obok ngdzy robotniczej, slyszymy dokola siebie 
jgzyk niemiecki, a jeduoczesuie uderza nas wiejska, chlopska piesn 
pogrzebowa, spiewaua przez robotniköw, idijcych za trumn$... Spoty
kamy tysi^ce kontrastöw, ktöre nas uderzajij,, zastanawiajq, ale ktö-
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rycli nie mozemy sobie wytlömaczyc, bo — nie znamy s r o d o 
w i s k a .

Nie nalezy w^tpic, ze muzeum spoleczno-ekonomiczne, obrazu- 
j$ce zycie . Lodzi, ulatwiloby nam bardzo poznanie tego Srodowiska
i staloby sitj dla kazdego doskonalym przewodnikiem w sferze typo- 
wych, cbarakterystycznych zjawisk zycia tödzkiego. Dlatego s^dzimy, 
ze mysl p. Gorskiego zasluguje ua caikowite poparcie.

*

* *

Na sprawy „wyksztalcenia pocz$tkowego w Krölestwie“ 
swiezo rzucil swiatlo korespondent warszawski dziennika petersbur- 
skiego „Nowoje W rem ia“. Z Korespondencyi tej ze wszechmiar cie- 
kawej, pozwalamy sobie przytoczyc niektöre szczegöly.

„ W m e m o r a n d u  m—czytamy na wst§pie—podanem kilka lat 
temu warszawskiemu general-gubernatorowi przez glöwnego r e d a k t o -  

ra  Komitetu Statystyczuego, prof. Simonenk§, zamieszczona zostala 
wiadomosö, ze w ci^gu okresu dwudziestoletniego od r. 1873 do r. 1894 
iloS6 uczjjcych si§ w Krölestwie Polskiem zmalala w miastach 
z 31 do 27 na tysiijc mieszkancöw, a po wsiach z 21 do 19. Wedlug 
informacyi K uratora  Warszawskiego okr^gu naukowego, w r .  1899 
ludnoSc wiejska w 10 guberniacli K raju  posiadala 4571 szköl, a w tej 
liczbie 1153 chedery zydowskie, 313 szköl niemieckich i t. d., a tylko 
1178 szköl wiejskich i 1510 gminnych.

W gminach wiejskich dziesi§ciu gubernij kraju bylo w r. 1899—
9 9 3 . 0 0 0  dzieci w wieku szkolnym, a z nich ucz^szczalo do szköl tylko
1 7 7 . 0 0 0  uczniöw i uczenie, czyli 17% ogölu dzieci. Od r. 1899 p o t o z e n i e  

nauczania w kraju nie zmieuilo si§ ualepsze. Jezeli nawet liczba s z k ö l  
zwi§kszyla si§, to zupelnie nie stosunkowo do wzrostu ludnosci: od- 
setek dzieci, korzystaj^cych ze szköl, stal si§ jeszcze mniejszy.

Zastanawiajijc si§ nad tym zaiste s m u t n y m  stanem rzeczy, 
korespondent usilujeodnalezc przyczyny tego zjawiska i powoluje si§ 
on opini§ badajijcej te kwestya komisyi, ktöra stwierdzila, ze wloScia- 
nie na ogöl sprzyjajs] szkolom, ale zniech^ca ich i powstrzymuje mysl, 
ze na szkoly trzeba placic. Dalej skarzg si§ wloscianie, ze w szkolach 
nie ucz$ dzieci tego, co jes t  konieeznie potrzebne w zycin wloSciaii- 
skiem-, martwi ich to, ze ksiijdz usuwany bywa od szkoly i ze nauka 
jgzyka polskiego prowadzona w niej jest  tak slabo, ze dzieci nie mo*



&g swobodnie czytac na ksjgzce do nabozenstwa. „Glöwnymi prze
ciwnikami przemianowyvvauia szkölek wiejskich na gminne — twier- 
dzg zapytywani przez komisya o zdanie najblizej stykajgcy sig z lu
dern k o m i s a r z e  w 1 o s c i a n s cy  — sg obywatele ziemscy i ko- 
^oni.sc.i Niemcy, poniewaz w razie przejscia szkoly w rgce gminy wy- 
pada im placiö na szkolg, zupelnie dla nich niepotrztjbng“.

Ciz sami komisarze zalecajg zmian§ systemu nauczania. Zdaniem 
Jch, nauka religii i jgzköw: rosyjskigo i polskiego, powinna byc obo- 
wigzkowa, religia dla katoliköw powinna byd wykladana przez ksi§- 
zy, podr§czniki trzeba koniecznie przystosowad do warunköw miej- 
scowych, poniewaz uzywane dzis, sg zastosowane do bytu wloscian 
rosyjskich, a system ich jest niepospolicie trudny dla dzieci, ktö
re zaczynajg si§ uczyd jgzyka nie ojczystego. Ale naj wigkszy nacisk 
kladg komisarze na to, azeby szkola byla usunigta z pod wladzy gro- 
mad i gmin wiejskich, i aby, zamiast podatköw dobrowolnych, ustauo- 
wiony byl staly, ogöluy podatek guberuialny. Koniecznosd tego uzna- 
je  tez i komisya, i stawia kwesty§ t§ w zwigzku z opracowywanym 
przez si§ projektem powszechnego podatku ziemskiego i gubernialne- 
go. „Z chwilg wprowadzenia podatku ziemskiego — möwi Komisya — 
bgdzie mozna nietylko bezwaruukowo utrzymywad istniejgce dziS 
szkoly w granicach sum, wydatkowanych obecnie, ale i wprowadzid 
jednoczesnie etaty normalue we wszystkich tych szkolach, ktöre ich 
dziS nie posiadajg. Potrzeby remontowe szköl bgdg zaspakajane le- 
piej i zupelniej, a projektowana przez dyrekcyg uaukowg sied nowych 
szköl poczgtkowych, bgdzie stopniowo wprowadzana w zycie, w miarg 
wzrostu funduszöw ziemskich. W  ten sposöb — möwi korespondent— 
„prgdko przejdzie w dziedzing podah istnienie na granicy Europy za- 
chodniej calych gmin, nie posiadajgcych ani jednej szkoly“.

Artykul powyzszy wywolal duze zaiuteresowanie w spoleczen- 
stwie polskiem, gdyz dotyczy jednej z uajbardziej palgcych jego po- 
trzeb.

Sklonilo to „Gazetg Polskg“ do wypowiedzenia kilku wlasnych 
uwag o zapatry waniach korespoudenta i opinii komisyi.

W numerze 282-gim tego pisma czytamy:
„Korespondent twierdzi, ze glöwnymi przeciwnikami szköl 

gminnych sg obywatele i koloniSci niemieccy. Pominmy Niemcöw, 
ktörych ilosd jest wzglgdnie tak  nieznaczna, ze nie moze byc brana 
w rachubg; pozostang wigc, jako glöwni przeciwnicy oSwiaty — oby
watele ziemscy. Zarzut ten slyszymy nie po raz pierwszy, co nie 
przeszkadza, ze jes t  011 dzis röwnie bezpodstawnym, jak  byl zawsze. 
Obywatele ziemscy nie sg i nie mogg byd przeciwnikami oswiaty. 
Niedostatecznosc jej daje sig we znaki przedewszystkiem wlasnie



tym samym oby watelom ziemskim przez brak oswieconych i zdolnych 
robotniköw. Nie moze t e z  byc mowy o  tem, aby nieznaczne podwyz- 
szenie podatköw gminnych moglo wywolac dqzenie do utrzymanie 
ciemnoty n a  dzisiejszym poziomie. Wszak korespondent stwierdza, ze 
braki oöwiecenia sjj, szkodliwe dla panstwä — niechze wie, ze nie 
mniej cierpi przez nie spoleczehstwo bez röznicy warstw i nie mniej 
nad niemi ubolewa. Ale przypusömy na chwilg rzecz niemozliwq, 
przypusdmy, ze zarzut korespondenta jest sluszny, to czyz o b y w a t e l e  

ziemscy istotnie odgrywajij, tak przewazn.) rolg na zebraniach gmin
nych, aby wplyw ich mögl powstrzymywad zakladanie szköl? Oczy- 
wiscie nie — i korespondent wie o tem röwnie dobrze, jak  wszyscy. 
Jezeli zas odrzucimy „obywateli ziemskich i kolonistöw Niemcöw“, 
to pozostanie na placu tylko g r o  s zebran gminnych — lud wiejski, 
ktörego opinia istotnie ma wplyw przewazny na zakladanie szköl.

„Wloöcianie sprzyjajij, szkolom“ — möwi korespondent w in* 
nem miejscu, ale dodaje, ze czyniq im jednak rözne zarzuty, ktöre s% 
powodem niezadowolenia ze szköl i zar?uty te wylicza (patrz wyzej, 
w korespondencyi).

„Jezeli tak jest — odpowiada na to „Gazeta Polska“ — to na- 
szem zdaniem wniosek moze byc tylko jeden: niech szkola postara .«ig 
spelnic skromne wymagania, ktöre jej stawia lud, a lud bgdzie wtedy 
chgtnie sam zakladal szkoly i niebawem Krölestwo pokryje sig ggst§ 
ich siecijj.

I  jeszcze jedno.
Zdaniem korespondenta, zeby zapobiedz niedostatecznej gorli* 

woöci wloöcian do zakladania szköl, nalezaloby odebrad gromadom 
wiejskim prawo decydowania o zakladaniu szköl. „Trzeba, aby szko
la byla usunigta z pod wiadzy gmin i gromad wiejskich, zeby, za
miast podatköw dobrowolnych, ustanowiony byl staly, ogölny poda- 
tek gubernialny“.

Pomysl ten z zupelnie slusznych powodöw uie wydaje sig 
„Gazecie Polskiej“ trafnym, bo „naprzöd bez wzglgdu na to, czy 
podatek bgdzie sig nazywal z i e m s k i m ,  czy g m i n n y m ,  bg
dzie on zawsze p o d a t k i e m, czyli w rozumieniu ludu cigza- 
rem, tem dotkliwszym, ze nie bgdzie uchwalouy dobrowolnie, w ja- 
snem rozumieniu celu oäwiatowego; dalej zas niewiadomo, kto bgdzie 
wyznaczal ten podatek. W Oesarstwie spelnia tg czynuoöd ziemstwo, 
u nas ziemstwa niema. Wreszcie samo zakladanie szköl nie wystarcza, 
trzeba, aby wloscianie posylali do nich swoje dzieci. W tem tkwi naj- 
wazniejszy un.ment sprawy. Idzie o to, jaki jes t  stosunek ludnosci do 
szkoly, ten stosunek, na ktöry niedawno polozyl tak wielki nacisk mi
nister oswiaty, general Glazow, w swojem przemöwieniu. Przez to 
tylko, ze wloscianom odjgta bedzie moznosd uchwalania na swojg.



szkol§ podatku, szkola ta nie stanie si§ w ich oczach lepszjj, i wi§cej 
wart̂ “.

Uwagi te wyczerpuj$ calkowicie doraznijodpowiedz, ktörej wyma- 
gala korespondencya dziennika rosyjskiego. Warto jednak, aby ta 
sprawa, t;j,czy imifj drog$, cz§sciej dostawala si§ na lamy czasopism,zarö- 
wno ze wzgl§du naswojij, wag§, jako tez i ze wzgl§du na niektöre bl§dne 
opinie, panujace w zapatrywaniach na stosunek ludu do szkoly po- 
cz;jtkowej w Krölestwie Polskiem.

W  s§dziwym wieku zmarl w Rzymie jeden z wybitnych artystöw 
rzezbiary naszych s. p. W iktor Brodzki, autor wielu dziel, ktöre zdo- 
byly sobie szerok$ slaw§ i spopularyzowaly zagranicg, nazwisko a r 
tysty.

Ö. p. Brodzki urodzil sitj w r. 1825 wgub. Wolynxkiej. Po ukoii- 
czeniu gimnazjum pos'wi^cil si§ zrazu zawodowi prawniczemu, gor^ce 
jednak zamilowanie sztuki wkrötkim przeci^gu czasu wzi§lo gör§ nad 
widokami karyery praktycznej, i mlody prawnik udal si§ do Petersbur- 
ga, gdzie wstijpil w poczet uczniöw tamtejszej akademii sztuk pi§k- 
nych. Jego  zdolnosci w kierunku rzezbiarskim odrazu zwröcily na 
siebie uwag§ profesoröw i znawcöw. Pod ich umiej^tnem kierownic- 
twem talent Brodzkiego rösl i m§znial szybko, wröz^c artyscie Swie- 
tn$ przyszloSc. Ale — miala si§ ona rozpocz$6 dopiero pod jasnem 
niebem wloskiem, w atmosferze, przesyconej pi^knem natury i sztuki, 
W starozytnym Rzymie.

Tarn udal si§ Brodzki po ukonczeniu akademii Petersburskiej. 
Ulatwil mu to medal zloty, otrzymany za pos^g Adonisa, a nadaj^cy 
prawo do korzystania ze stypendyum rzymskiego.

W  Rzymie poczut si§ odrazu Brodzki, jak u siebie, i tarn osiadl 
na stale. Z pracowni jego wyszlo wiele dziel, ktöre w swoim czasie 
budzily entuzyazm, a dziS sg, ozdobami przedniejszych muzeöw. Hot- 
duj^c formom klasycznym i przej§ty gl^bokim kultem dla rzezby 
greckiej, artysta nie szukat nowych drög, zdala trzymat si§ od kierun- 
köw nowoczesnych, od walki o zasady i ideje estetyczne, w ciszy 
i spokoju jednak stuzyl swojej sztuce nie jak  bojownik, ale jak  ka- 
plan. Do cenniejszych dziel jego dtuta nalezy: Amor, uSpiony w mu- 
szli, Pierwsze poszepty milosci, Chrystus, btogoslawi^ey Swiat, Ko- 
miuek z figurami dzieci, Zefir, Leda z lab^dziem, Ostatni dzien Pom
pei, oraz liczne nagrobki i pomuiki, zdobi^ce slynne Campo Santo



w Rzymie, ze wymienimy „Matkg, odchodzgcg w zaswiaty i blogosla- 
wigcg jedyne swoje dziecko". Pröcz tego Brodzki wykonat cale mnö- 
stwo popiersi, w ktörych celowat. Migdzy niemi znajdujg sig biusty: 
Kopernika, Batorego, Sobieskiego, Kosciuszki, Skargi, Ozackiego,. 
Wielopolskiego, Kraszewskiego, rektora Mianowskiego, a przede
wszystkiem biust Mickiewicza, ofiarowany przez artystg do zbioröw 
muzeum na Kapitolu wsetngrocznicg urodzin wieszcza, a stojgcy tarn 
w szeregu innych geniuszöw swiata.

Pod koniec zycia, z powodu nadwgtlonego zdrowia, s .  p. Brodz
k i  zarzucil rzezbg. Diuto wypadlo samo z drgtwiejgcej reki. Ale 
u m y s l  starca pozostal jesze Swiezym i mlodzienczym Z p r a w d z i w y u »  

eutuzyazniem zabral sig tez Brodzki do studyöw nad aeronautykg i od 
lat kilku z niezmordowanem wytgzeniem pracowal nad r o z w i g z a n i e m  

problematu kierowania balonami. Naturaluie, byla to praca dyletau- 
cka, prowadzoua w dodatku przy szczuplych srodkach, ktöre nie po- 
zwalaty na przedsigbrauie doswiadczen kosztowniejszych. Nie mniej- 
jednak udalo sig Brodzkiemu zwröcic ua siebie uwagg fachowcöw.

Tak dozyl Brodzki sgdziwych lat i w 79 roku zycia zamkugl 
oczy na zawsze, pozostawiajgc po sobie dobre i trwale imig w histo
ryi sztuki wogöle, a sztuki polskiej w szczegölnosci.



WIflDOMOSCI NflUKOWE, LITERflCKIE 
I BIBLIOGRflFICZNE.

Z AKADEMII UM1KJKTXOSCI W KRAKOW IE.

— Na posiedzeniu Wydzialu f i l o l o g i c z n e g o  Akademii Umie- 
jetnosci w Krakowie, odbytem pod przewodnictwem prof. M. S o t o t o v -  
s k i e g o ,  przedstawiona zostala rozpraw a d-ra Wilhelma B r u c h n a l -  
s k i e g o ,  p. t.: „ 0  t.  z w .  , ,B o g a r o d z i c y p o m n i k u  d u 
c h  o w u d j p o e z y i  p o l s k i e j  z X I V  w . “ . Autor wykazuje, ze 
wszelkie, dotad wypowiedziane sady o „Bogarodzicy“ sa mylne, wychodza bo
wiem z mylucgo zalozenia, jakoby piesn ta byla poswiecona tylko Matce Bo- 
skiej, i w ten sposöb byta najstarszym poinnikiem maryologii polskiej. Na pod
stawie dlugicb poröwnawczych studyöw i wywodöw, prof. Bruch nalski docho
dzi do nastepujacych wniosköw:

1) Piesn duchowna polska, t. zw. ,, Boga Rodzica“, nie jest zadna piesuia 
Maryjna, ale calkiem innym rodzajem — litania do W szystkich Swietych.

2) Jako litania, jest t. zw. „Bogarodzica“ scisle zwiazana z Krakowem 
ktöry nalezy uwazac za miejsce jej powstania, a wskutek tego za kolebkfj pol
skiej poezyi, poczetej tutaj w duchu chrzescijaiiskim.

3) T. zw. „Bogarodzica“ wyszla bez watpienia z ascezy franciszkan- 
skiej, napisal ja  takze Franciszkanin polski, w Krakowie, w polowie XIV w ., 
najprawdopodobniej w öwczesnym klasztorze krakowskim Braci Mniejszych.

Na temze posiedzeniu przedstawiomi byla praca prof. B i e i i k o w -  
s k i e g o ,  p. t.: „ J a k  w y g l a d a l i  G r e c y ,  s t a n o w i a c y  c z ^ s 6 
s k t a d o w a  p o m n i k ö w  z w y c i g s k i c h  A t t a l o s a  I ? “ .

— Na posiedzeniu Wydzialu h i s t o r y c z n o - f i l o z o f i c z n e g o ,  
odbytem 12 lipca b. r., pod przewodnictwem Fr. Z o l l a ,  czlonek K. 
P o t k a n s k i  przedstawit dalszy ciag swoicli studyöw nad wiekiem XlV-ym, 
p. t.: „ Z a j f j c i e  W i e 1 k o p o 1 s k i “ (r. 1313 — 1314). Prelegent sta- 
ral sie udowodnic, ze zajijcie WTielkopolski przez W ladyslawa Lokietka nasta- 
pilo uie wczesuiej, jak w 1314 r. Dowodzi dalej, ze Wladyslaw Lokietek 
w poskromieniu Przemka, oraz mieszczan poznaiiskich, osobistego udzialu 
nie bral.



Z kolei przedstawiona zostala praca d-ra Franciszka Jj u j a k a, p. 
„ N a z w y  m i e j s c o w e ,  j a k o  p o d s t a w a  d o  h i s t o r y i  o s i e - 
d 1 e n i a w P o l s e e “ . W rozpatrzeniu tej waznej dla historyköwr sprawy 
d-r Ilujak ograniczyl sie na Malopolsce i wzial za podstaw^ trzy zrödla: t) 
Kodeks Malopolski, tom II (1153 1333); 2) Spis parafij biskupstwa krakow- 
skiego (132(1) i 3) Liber benefieiorum Dlugosza (1470). W szystkie podane tarn 
nazwry  miejscowosci dzieli autor na grupy: nazwT patronoraicznych, dzierzaw- 
czych, t. zw. narokowych, wojskowyeh (wtodycznych) i topograficznych. 
Z procentowego zestawienia, jakie w roiprawie jego podane jest n a  osobnej 
tablicy, okazuje si^, ze w pierwszej potowie XIV w., a nawet w polowie XIII, 
nazwy topograficzne byly najliczniejsze, a zatem i najstarsze. Autor stwier- 
dza fakt, ze w czasie, kiedy Polska pojawila si^ na widowni dziejowej, byly 
juz znane wszystkie rodzaje nazw, z wyjatkiem sluzebnych. Stad wniosek, ze 
nazwy miejscowe niemoga nam dzis posluiyc, jako glöwne i nieomylne zrödlo 
do historyi osiedlenia i historyi spolecznej.

\\  koiicu przedstawiona zostala praca d-ra Stanislawa K c t r z y i i -  
s k i e g o ,  p. t.: „ S t u d y a  n a d  k a n c e l a r y ^  K a z i m i e r z a  
" i e 1 k i e g o “ . Jest to cz^sc druga i trzecia pracy, zamierzonej na wielkie 

rozmiary, ktörej aator od paru lat si<£ poswieca. Zestawiwszy uprzednio 
w I-ej czesci cale itinerarium Kazimierza Wielkiego, obeenie autor wr Il-ej 
czesci zajmuje si§ forma zewnetrzna dokumentöwr kancelaryi Kazimierza W iel
kiego, forma malo charakterystyczna i nie dajaca wiele punktöw oparcia przy 
krytyce dyplomatycznej. W czesci Ill-ej rozpatruje wewncjtrzna zawartosc 
dokumentöw, ktöre dzieli na mandaty i przywileje. Rzeczowy podzial doku- 
mentöw jest oczywiscie trudny. Z kryteryöw tego dzialu wrazne miejsce zaj- 
muje jgzyk dokumentu, ktörym jest przewaznie lacina, obok rzadziej pojawia- 
jaeego si£ jezyka ruskiego i  greckiego. Najwainiejsza jest ortografia imioii 
i wyrazeii slowianskich. Przechodz^c do badaii nad formulatura dokumentöw 
kazimierowskich, autor, obok zwyklych, szablonowych inwokacyj, natratial 
niejednokrotnie na robote indywidualna (dyktat) poszczegölnych pisarzy kan- 
celaryjnych.

— Jako owoc kilkunastoletniej pracy seniora historyköw naszych, Ale- 
k sandra J a b l o u o w  s k i e g o ,  wyszedl, przy poparciu Akademii Umie- 
j<;tnosci, ATLAS RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Obejmuje on ziemie ru- 
skie i jest uzupelnieniem kilkunastotomowego wydawnietwa: „Zrödel d z ie jo -  

w ych“, wydawanych przez A. J a b t o n o w s k i e g o  i s.  p, A.  P a w i li - 
s k i e g o .  Tytul calkowity brzmi: A t l a s  h i s t o r y c z n y  R z e c z y 
p o s p o l i t e j  P o l s k i e j .  E p o k a  p r z e l o m u  z w i e k u  X V I  
n a  X V I I - t y .  D z i a l  I l - g i .  „ Z i e m i e  R u s k i e “ R z e c z y p o 
s p o l i t e j .  Dzial ten, opracowauy przez Aleksan. J a b l o n o w s k i e g o ,  
czynnego czlonka Akademii Uiniej^tnosci w Krakowie. Warszawa — Wie-



deü, 1889 — 1904. Wykonano w c. - k. wojenno - geograficznym instytucie 
w Wiedniu.

Za podstawg uzyto tu najobszerniejszej w naszej kartografii mapy 
^ h r z a n o w  s k i e g o ,  na ktörej autor oznaczyt öwczesne granice woje- 
^ödztw, ziem, powiatöw, oddzielnych wtosci, jako tez wyröznit wszystkie te 
Wiojscowosei, o ktörych zrödta archiwalne wspominaja, jako juz istniejace

XVI wieku i na poczatku XVII. Opröez tego autor podaje niezwykle poucza- 
jacy  obraz stosunköw posiadtosci ziemskiej. Odznaczone tu sa odrebnemi kolo
rann dobra krölewskie (krölewszczyzny), dobra duchowne (lacinskiego i grec- 
kiego obrzadku), dobra dynastyczne kniaziöw znaczniejszych i mniej zna- 
eznycli, oraz dobra ziemian mozniejszych i mniej zamoznycli. Patrzq,c na ma- 
P<‘, odrazu widzimy, jaka grupa w jakiej ziemi jest najsilniejsza i wj a k i m  
stosunku catosc ziemi jest podzielona pomiijdzy oddzielne grupy. Dwie tablice, 
poprzedzajace Atlas, daja zestawienie wszystkich posiadtosci oddzielnych ro- 
dzin. Nazwiska ich utozone sa alfabetycznie z wykazem lierhu, karty atlasu, 
Da ktörej dobra sie znajduja, i numeru, pod ktörym mozna je  odszukac. Opröez 
tego podauy jest wykaz grup heraldyczno-rodowych, wyjasniajacy terytoryal- 
n« rozmieszczeuie rodzin wspötlierbownycb. Gniazda szlachty miejscowej 
°znaczone sa takze na eatej przestrzeni ziem ruskich Rzeczypospolitej.

Wspomniana publikacya przynosi zaszczyt naszej nauce historycznej, 
gdyz jest pierwszem tego rodzaju wydawnietwem w Europie. Zadna kartogra- 
Ma zachodnio-europejska nie ma dotad tak scistego zestawienia posiadtosci 
ziemskiej i stosunköw ekonomiczno-spotecznych w danej epoce. Dla tego zy- 
ezyö nalezy, azeby za inicyatywa Akademii Umiej^tnosci przedsiewzi^tem zo- 
stato wydanie dziatu I-go, t. j . ziem Piastowskich, a zarazem dziatu Ill-go , 
dotyczaeego ziem Litewskieh. VV ten sposöb odtworzytaby sie catosc Rzeczy- 
pospolitej i stosunköw posiadtosci ziemskiej w przetomie z wieku XVI-go na 
XVH-ty. Za to, co dzis mamy, nalezy sie ogromna wdzi^cznosc autorowi, ktö
ry tak zrnudna praccj w obranym zakresie doprowadzit do koiica.

S O W E  K S I A Z K I :

— B i b l i o g r a f i i  h i s t o r y i  p o l s k i e j ,  wydawanej przez 
d-ra Ludwika F i 11 k 1 a, wspölnie z d-rem Henrykiem S a w c z y n s k i m  
i cztonkami kötka historycznego uczniöw Uniwersytetu lwowskiego, wyszedt 
zeszyt Il-g i czesci Ill-ej. Obejmuje uzupetnieuia, dodatki i sprostowania do 
poprzednich zeszytöw az do koüca 1900 r. W ten sposöb, wydawnictwo to, 
inajace pierwszorz^dne znaczeuie dla badaezy naszej przesztosci, ma si$ juz 
ku koncowi. Ostatni zeszyt (111-ci, czesci Ill-ej) obejmie indeks osöb, miejsco- 
wosci i autoröw, wymienionych w catem dziele. Dodatek I-szy (po 1900 r. 
wtacznio) podano przed indeksem, aby pomieszezone w nim tytuty powotac 
w alfabetycznie utozonych spisaeh osöb i miejscowosci do indeksu autoröw.



— „ B o n a  S f o r z a “. Tak zatytulowana praca Adama D a r o w s k i c -  

g o wyszla niedawno w Rzymie (Tipografia del Senato, 1904, 8-o, str. 230). 
Barwne opowiadanie o „przemyslnej “ krölowej dzieli autor na nast^puj^ce 
rozdzialy, ktöre najlepiej o tresci powiadamiaja: 1) Vergine latina. 2) Matien- 
stwo Bony Sforzy. 3) Intercyza slubna. Wyprawa Bony. Uczta weselna. 4) Po- 
dröz do Polski. 5) Na Wawelu. (3) Otoczenie Bony. Ksiazke zdobia liczne 
ilustracye.

— H e r b a r z a  B o n i e c k i e g o  wyszedl zcszyt V l-ty tomu VII-go. 
Zawiera nazwiska od „Gurowscy“ do „Haraburdowie“. Najobszerniej opi- 
sane sa rodziny: Gutkowskich, Gwozdeekich, Gzowskich, I lad z ie w ic z o w  

i Ilanskich.
— Z wydawnictw niemieckich, dotyczacych Ksigstwa Poznariskiego, wy- 

mienic nalezy L. W e g e r a :  „Der W irtschaftliche Kampf Deutschen mit den 
Polen um die Provinz Posen“ (Verlag von Joseph Jolowicz, 1903, str. XVI +  
320), oraz d-ra E. S c h m i d t a :  „Geschichte des Deutschums im Lande Po
sen unter polnischer Herrschaft“ (Mit 25 Abbildungen und 2 karten. Broni- 
berg, 1904, 8-o, str. XII -f- 442.

— Akademia Krakowska wydala nowy tom R o z p r a w  W y d z i a l u  
F i l o l o g i c z n e g o .  (Serya II, tom XXIV. Ogölnego zbioru tom XXXIX). 
Krakow. 1904, 8-o, str. 368. Zawiera nast^pujace prace: 1) M. K a w c z y  n* 
s k i e g o : Amor i Psyche w poezyi staro-francuskiej i Piesn o rycerzu z la- 
bedziem, w polaczeniu z cyklem poematöw, odnoszacych sie do pierwszej kru- 
cyaty. — 2) S. S c h n e i d e r a :  Rzut oka na dzieje orfiki w starozytno- 
sci i w nowszych czasach. — 3) L. S t e r n b a c h a :  Spicilegium Pro- 
dromeum.

— Jednoczesnie wyszedl R o c z n i k  A k a d e m i i  U m i e j g t n o -  
s e i  w K r a k o w i e .  Rok 1903/15)04. Krakow, 1904, 8-o, str. 197 i tablie 
VIII. Podaje: Liste; czlonköw i calkowity sklad Akademii; Sprawozdanie z posie- 
dzenia rocznego 18 maja 1904 r. i wygluszone na niem przemöwienia; Biblio
grafie wydawnictw Akademii; Nagrody i konkursa; Wykaz stosunköw Akade
mii i Sprawozdanie z uzycia funduszöw w r. 190,3.

— Obszernego dziela Aleksandra K r a u s h a r a ,  p. t.: „Towarzy- 
stwo Krölewskie Przyjaciöt nauk. 1800— 1832“, wyszla obeenie ksiega trze- 
cia, poswiecona okresowi przedostatniego czteroleeia dzialalnosci Towarzy
stwa, a mianowicie, czasom Krölestwa Kongresowego, 1824 — 1828. (War
szawa i Krakow, 1905, Gebethner i Sp., 8-o, str. 501). — Jak w poprzednich 
tomach, pelno tu szczegölow, nawet najdrobniejszych, ktöre odtwarzaja przed 
czytelnikiem ca la  dzia!alno£6 Towarzystwa Przyjaciöl Nauk.

— S t o d o r  A d a m :  Drohne poezye Kazimierza Brodzinskiego do r.1 
1818-go. Przyczjrnek do charakterystyki poety. Stanislawöw. Alb. Standacher 
Warszawa, J. Fiszer, 8-o, 1905, str. 45. — Autor zajmuje si§ pierwszym  
okresem zycia i twörczosci literackiej Brodzinskiego. Zaznacza, ze w jego



'itworacli pierwiastkowych wybitnie odbija si§ wptyw dwöch kierunköw: kla- 
s.>cznego i nowszej poezyi niemieckiej. Glöwriie daja siij wysledzic wplywy  
Schillera, Herdera, Gessnera i Goethego.

— Z innych dziel, traktujacych o literaturze polskiej, wymienimy tu 
Prae^ doktorska Tadeusza J a w o r s k i e g o ,  p. t.: „ J a n  S m o 1 i k,  seine 
Schriften und Uebersetzungen, ein Beitrag zur Geschichte der polnischen Li
teratur an der Wende des XVI Jahrhunderts“ (Gnesen, 1903, 8-0, str. 87).— 
1 i'aca ta, wyczerpuje cala puscizne literacka Smolika, przechowana w manu- 
»krypcie z lß  13 r.

— Znana powiesc Stefana Z e r o m s k i e g o :  „Popioty wyszla 
w przekladzie niemieckim R. Schapiry p. t.: „In Schutt und Asche“.

— Przed paru miesiacami opuscila prase praca Stanislawa M a j e w -  
•s k i e g 0 , p. t . : „ D l u g o t e r m i n o w y  k r e d y t  H i p o t e c z n y “ . 
Ksiazka ta, b^daca opraeowaniem materyatu cyfrowego, poczerpni^tego z 59-ciu 
■üstytucyj dlugoterminowego kredytu, operujacych w Krölestwie, Cesarstwie
1 Europie Zachodniej, rzuea calkiem nowe swiatlp na nasze stosunki kredyto- 
"’o-hipoteczne i porusza sprawy aktualne.

— Pierwszy zeszyt slynnego dziela: „ W e lt-a ll  und Me n s c h h  e i t “, 
redagowanego przez Hansa K r e m e r a ,  ukazat sie obecnie w polskim prze
kladzie Stanisfawa K r a m s z t y k a  i nosi tytut: „W szechswiat i czlowiek“. 
Zeszyt ten, oprüez obszernego w'st^pu, obejmuje rozdzial I-szy, poswi^cony ba- 
•laniom skorupy ziemskiej. Calosc skladac si^ b^dzie ze stu zeszytöw. Liczue 
ilustracye zdobia to wydawnictwo.

WYD AWNICTWA PERYODYCZNE.

— B i b l i o t e k a  d z i e l  c h r z e s c i j a n s k i c h  w 45-tym ze- 
szycie pomieszcza Ill-c i tom dziela Wiktora C a t h r e i n  S. J., p. t.: „Filo- 
zofia moralna“, 8 -0, str. \  I I I  -(- 267. Jest to dalszy ciag przekladu W. G 0 - 
s t 0 111 s k i e g 0 , jaki w dwöch tomach wydala „Biblioteka dziel chrzesci
janskich“ w poprzednich zeszytach. Czwarty tom ukaze sie niebawem. Opröcz 
tego, zeszyt 45-ty zawiera Notatki bibliograliczne ks. Stanislawa G a l l a  
i ks. Wincentego G i e b a r t o w s k i e g o ,  z podaniem oceiiy dziet, wcho- 
dzacych w zakres teologii.

W 46-tym zeszycie znajdujemy dzielo Gerarda R a u s c h e n ,  w prze- 
kladzie ks. G a j e w s k i e g o ,  p. t.: „ Z a r y s  p a t r o l o g i i “ ze szcze- 
gölnem uwzglgdnieniem historyi dogmatöw. 8-0, str. VIII -f- 234 -j- 9 —(- 1, 
oraz Notatki Bibliograficzne.

— B i b l i o t e k a  n a u k o w a  wr zeszycie 19-tym (1 pazdziernika 
1904 r.) pomieszcza artykuly: „Partenogeneza doswiadczalna“, przez d-ra II. 
S z c z a w i ü s k a ;  — „Ruch wspötdzielczy“, wedlug ksiazki Karola Gide’a, 
przez W ojciecha S z u k i e w i c z  a— „Syberya, Ameryka przyszloäci“, przez 
Johna P. F r a s e ra.



— E k o n o m i s t y  zeszyt Ill-c i zawiera miedzy innemi praoe: St. A. 
K e r a p n e r a :  „Egoizm w ekonomii“; —  d-ra A. S z e 1 a  g o w s k i e g o:  

,, Prdby reform skarbowych w Polsce za Zyg'munta I ll-g o “; C. L a g i e w - 
s k i e g o :  „Stowarzyszenia kredytowe w Krölesitwie Polskiem “; — M.
11 a n d e 1 s in a n a i Zygimmta N a g ö r s k i e g o :  „Wies liocliotnica Ko- 
scielna pod wzglcdem ludnosciowym“; — Stanistawa S z c z e p a n o w s k i e -  

g o : „Szkoly zawodowe i warsztaty wzorowe“; — Witolda Z a l e s k i e g o :  

„Wartosc produkcyi rolniczej Krolestwa Polskiego.
-  Zeszyt 292-gi seryi I-ej „ W i e l k i e j  E n c y k l o p e d y i  P ° ‘ 

« s z e eli n e j I 11 u s t r o w a n e j “, zawiera nastepujace wazniejsze arty- 
kuty: Üokonezenie artykuhi p. t. „Kola w technice, z wielu rysunkami, przez 
Maksymiliana II o m n t k e; — „Kolaez“, przez Ludwika K r z y w i c k  i e-  
g o ;  — „Kotaczkowski Klemens, general wojsk polskicli“, przez Jozefa B o -  
j a s i r i  s k i e g o ;  — „Kotka rolnicze w Wielkiem Ksi^stwie Poznanskieni“ , 
przez J. C h i  a p  o w s k i e g o;— „Kottataj Hugo z portretem“ , przez WTacta- 
wa T o k a r z a ,  Ludwika . K r z y w i e k i e g o  i Stanistawa K r z e m i n -  
ski ego.

Zeszyt 29. b seryi II-ej tejze „Encyklopedyi“ przynosi artykuty od 
„Oebotas“ przez Stanistawa D r z a z i d z y n s k i e g o ,  d o  , .Officium“ (w sta- 
rozytnym Rzymie). Pomiedzy tymi artykutami znajduja si§ tez n a s t^ p u j^ c e :  

„Oehlenschläger A. G.“ , poeta dunski, przez W. G o s t o i n s k i e g o ,  

,.Gersten J. K.“, l iz y k  przez Stanistawa K r a m s z t y k a .
— E n c y k l o p e d y i  k o s c i e l n e j ,  wydawanej pod redakcya ks. 

Michata N o w o d w o r.s k i e g  o, wyszedt tom XXVII-my i zawiera artyku
ly: „Strzempiiiski“ — „Szaderski“ . Warszawa, druk Fr. Czerwinskiego.

— W i a d o m o s c i  n u m i z m a t y c z n o - a r c h e o l o g i e z n y c h ,  
wychodzacych w Krakowie pod redakcya d-ra Feliksa Kopery, dyrektora Mu
zeum Narodowego, ukazat si^ zeszyt 58. Zawiera on nastepujace prace: WT1. 
J e 1 o w i c k i e g o: „Trojak z r. 1831 z literami F. H .“; - M. G u in o w- 
s k i e g o :  „Denaryr pierwszej doby piastowskiej“ i „Mateusz Morawa“ —- 
oraz M. M a r c i n k o w s k i e g o :  „Inwentarz zamku krakowskiego, spisany 
w r. 1787“ . ZeszyTt ozdabiaja reprodukcye ryein malarza i rytownika polskie
go, Mateusza Morawy.

- W y d a w n i c t w o  M a c i e r z y  p o l s k i e j  puäcilo w swiat 
dwa pierwsze zeszyty dzieta p. t.: P o l s k a  — obrazy i opisy. Zeszyt 1-szy 
zawiera: K o n o p n i c k i e j  krajobraz Polski; — d-ra R o m e r a :  Geo
grafie fizyczna; — J. K a r l o w i c z a  i A.  J a b t o n o w  s k i e g o ;  Etno- 
grafi^, oraz licznc ilustracye i mape St. Majewskiego. — Zeszyt Il-gi dokon- 
czenie artykutu K a r l o w i c z a  i J a b l o n o w k i e g o :  Etnografia. Oba 
zeszyty razem str. 215, 4-o.



B I B L I O G R  A F I A .

A d a m s k i  Jözef Stanislaw ks.: Hold Niepokalanej Dziewicy Bogaro- 
dzicy w pi^edziesi^cioletnia rocznic<j ogloszenia dogmatu Niepokalanego Po- 
yz<>cia. Poznan, 15)04, 8-0, str. 3 +  406 +  1 -

B a 11 d 0 u i n d e  C o u r t e n a y  J.: Szkice j^zykoznawcze. T. I-szy. 
^ zapomogi Kasy iinienia Mianowskiego. Warszawa, 1904, 8-0, str. V'II -j- 
464 +  6.

B au  111 f e i  d Andrzej: Andrzej Towiaiiski. Dwa odczyty. Lwöw, 1904. 
Nakladem „Odrodzenia“ , 8-0, str. 3 5 .

B e 1 z a Stanislaw: W Tunisie i na Malcie. Wydanie drugie illustrowane. 
Warszawa — Krakow — Poznan. 1905, 8-0, str. 171.

B 0 r n a c k i Ludwik: Przyezynki do dziejöw najdawniejszej powieäci 
Polskiej. Lwöw, 1904, 8-0, str. 46. (Odb. „Pamietnika Literackicgo“).

B r a u n  L i 1 y: Historya rozwoju ruchu kobiecego, podlug oryginalu 
opracowafa i uzupelnila J. O k s z a. Dodatek dla prenumeratoröw „Tygodnika 
Illustrowanego“ . Warszawa, 1904, 8-0, str. 158.

O h m i e l o w s ’k i  Piotr: Jan Kasprowiez, pröba charakterystyki. Bro- 
dy, 1904, 8-0, str. 68 . („Biblioteka pisarzy nowoczesnych“).

C 0 111 b e A. dr.: Nerwowosc u dzieci. Cztery odczyty. Przelozyl i przy- 
piskami uzupelnil dr. Henryk N u s b a u m. Warszawa, 1904, 8-0, str. 158. 
(Dodatek do „Tygodnika Illustrowanego“).

C z e r n y  M.: Dno Lety. Powiesd. T. II. Warszawa, 1904. (,,Biblioteka 
dzie} wyborowych“ , .V 346). 8-0, str. 149.

D r o g o s z e w s k i  A.: W ladyslaw Syrokomla (1823 — 1862). War
szawa, 1905, 8-0, str. 119 -J- II. (Odb. z „Biblioteki Warszawskiej“).

D u c l a u r  Emil: Hygiena spoleczna. Ttömaczyl dr Z. S. Warszawa, 
1904, 8-0, str. 150.

(E g  e r Felixa): Historya Masoneryi i innych towarzystw tajnych. War
szawa. Naklad St. Nienüry, 1904, str. 457 -)- II.

E s m e i n  A., prof. Uniw. Parys.: Zasady prawa konstytucyjnego. Prze- 
lozyli II. L u t o s t a ü s k i  i W.  K o n o p c z y n s k i ,  pod redakcya S. 
P 0 s 11 e r a. (Wydawnictwo „Ogniwa“ . Warszawa, 1904, 8-0, str. XV -j- 
537 - f  XX).

F - t Gr.: Jak poznaö Charakter czlowieka? Okreslenie cliarakteru z r j-  
söw twarzy, z zewmjtrznego ksztaltu glowy i rak. Z trzeciego wydania prze
lozyl Mieczyslaw R o s c i s z e w s k i .  Warszawa. Naklad Dubowskiego, 1905. 
9-o, str. 156.

0 a r s z y  n W.: Czerwony kwiatek. Wybör nowel. Przeklad J. Cz e -  
k a I s k i e g 0. Wydanie drugie. Warszawa, 1905. Ksiegarnia naukowa, 8-0. 
str. 207.



G o r k i j  Maksym: Troje. Ttömaezyt Adam S i e d 1 e c k i. K ra k o w .  
Naktadem Friedleina, 1904, 8-o. T. I-szy, str. 204. Tom Il-gi; str. 231.

G o s z c z y n s k i  Seweryn: Pisma. Wydanie kompletne, uzupelnione 
pismami posmiertnemi, pod redakcya Zygmunta \V a s i 1 e w s k i e g o. Tom 
I-szy z portretein autora. Lwöw — Warszawa. Naktadem Towarzystwa Wy- 
dawniezego, str. XI -)- 317 -f- 2. Tom Il-gi, 1904, str. 340 -(- 3.

I l o o s i c k  Ferdynaud: I’reludya. Monte Carlo. W Montmorency. Smierc 
Juliusza de Goncourt. Z wrazen paryskich. Przed obiadem. Warszawa. Nakta- 
dem ksi^garni F. Iloesicka, 1904, 8-o, str. 240 -j- 1.

K e l l e r  Marya Jadwiga: Nauka pisania i czytania. Warszawa, 190o, 
8-o, str. 9ti.

K ^ t r z y ü s k i  Wojciech dr.: Ziemia Michalowska. Przyczynek do hi
storyi fatszerstw krzyzackich. Kraköw. Naktadem Akademii U m ie j^ tn o sc i .  
Odbitka z XlX-go tomu Rozpraw Wydziatu Historyczno-Filozoficznego, 1904, 
8-o, str. 8 (z mapa).

K l a c z k o  Julian: Studya dyplomatyczne. Sprawa polska— Sprawadun- 
ska 1863— 1865. Ttömaezyt Karol S c i p i o. Przedmowa Stanistawa T a r - 
n o w s k i e g o .  Krakow. Spötka Wydawnicza. 1903 — 1904, 8-o. Czesö 
I-sza, str. XXI 150. Czesö Il-ga, str. 166.

K 1 e c k i Karol dr., prof. U n iw .  Jagiell.: Alkoholizm i a n ty a lk o h o l izm -  
Studyum krytyczne. Krakow. Ksiegarnia Spölki Wydawuiczej, 1904, 8-o, 
str. 147.

K t o d z i n s k i  Adam: Rokowania polsko-brandenburskie w r. 1329. 
Krakow. Naktadem Akademii Umiej^tnosci. Odbitka z XLVII tomu Rozpraw 
Historyczno-Filozoficznych, 1904, 8-o, str. 68.

K u c h a r z e w s k i  Feliks: Czasopismiennictwo techniczne polskie 
przed rokiem 1876. Odbitka z „Przegladu Tygodniowego“ . Warszawa, Wende
i Sp., 1904, 8-o, str. 105.

K w a r t a l n i k a  t e o l o g i c z n e g o  zeszyt I i II 1904 r., 8-o, str. 
256 —j— 16 —{— 64.

L a n d r i o t Mgr. Grzechy mowy, oraz kilka nauk o najswiezszych 
kwestyach religijnych w zyciu kobiet. Ttömaczyta z francuskiego I. G r u 
s z e c k  a. Warszawa. Wydawnictwo ks. M. Godlewskiego. Druk „Gazety Rol- 
niczej“ . 8-o, 1904, str. 200 -j- 2.

L e i t g e b e r  Zdzistaw: Ueber die poetischen Schriften von V e s p a s ia n  
Kochowski. Posen, 8-o, str. 65.

L i e  J o n a s  z: Ulwungowie. Kartka z ksi^gi namietnosci: Przetozyta 
z norweskiego Jözefa K l e m e n s  i e w i e z o w a .  Warszawa, 1904, 8-o, 
str. 140. („Biblioteka dziet wyborowych“* A? 349).

L i b a n s k i  Edmund: Perpetuum mobile. Popularny opis przemysto- 
wych, nader zajmuj%cych, jednakowoz bezskutecznych konstrukeyj wynalaz- 
ezych na „wieczyste ruchadto“ . Lwöw, 8-o, str. 50.

L a g o w  s k i Stanistaw dr.: J^drzej Sniadecki i jego „Teorya jestestw  
organicznych“ w setna rocznic^ pierwszego jej wydania. Lwöw, 1904, 8-», 
str. 85. (Odbitka z czasopisma „Kosmos“).

L a w s k a Helena. Szwajcarya i Szwajcarowie (z 2 mapkami). Warsza
wa, 1904, 8-o, str. 76.



M a t e r y a l . y  A n t r op o 1 o g i c z n o- A r c h e o 1 o g i cz  n e i E t n o- 
R r a f i c z u e ,  wydane staraniem Komisyi Autropologicznej Akademii Umie- 
j^tnosci w Krakowie. Tom VII, z 3 tablicami i 6 rycinami w tekscie. Kraköw,
1904, 8-o, str. 160 - f  194.

M a t u s z e w s k i  Ignacy: Slowacki i nowa sztuka. Wydanie drugie, 
Przejrzane i poprawione. Warszawa, Gebethner'i Wolff, 8-o, str. 424.

D e  M a u p a s s a n t  Eug.: Nowele. (Testament.— Normandzki figiel.— 
Medrzec. — Parasol. — Order-). Warszawa. Nakladem Dubowskiego, 1905, 
8-o, str. 96.

M e y e t  Leopold: Losy pewnego projektu Steinkellera. Notatki archi- 
walne w pitjcdziesiata rocznice zgonu P. Steinkellera, z dwiema rycinami. 
Warszawa, 1904, 8- 0, str. 45.

M o r Jan Stanislaw: Sainotni. Powiesc. Warszawa. Nakladem A. G. 
Dubowskiego, 1905, 8-o, str. 250.

M o r a w s k i Kazimierz: Edyp kröl. Tragedya Sofoklesa (przeklad). 
Krakow, 1904, 8-o, str. 77.

N i e d z w i e d z k i  Zygmunt: Erotyki. Lwöw. 1904. Ksi^garnia Polo- 
nieckiego. Warszawa, Wende i Sp., 8-o. str. 294.

P a s z k o w s k i  Edward: Jasne wody. Lwöw. Nakladem Towarzystwa 
Wydawniczego. Warszawa. Ksiegarnia Sadowskiego, 1904, 8-o, str. 211.

P a w l i k o w s k i  Mieczyslaw: Obrazki i opowiadania, z przedmowa 
Ilenryka G a 11 e g o: 8-o, Warszawa, 1904. Tom I-szy, str. 156. T om H -gi, 
«tr. 154. („Biblioteka dziel wyborowych“ , .V.V 350 i 351.

P o s n e r  S.: Japonia, panstwo i prawo podlug zrödel europejskich. 
Warszawa, 1905. Nakladem Ksiggarni Nakladowej, 8-o, str. 122.

P r z y b o r o w s k i  W.: Historya szesciu miesigcy. Ust^p z dziejöw 
1862 roku. Wydanie drugie. Warszawa. Nakladem A. G. Dubowskiego. 1904, 
8-o, str. 350.

P r z y  b y  s z e w s k i St.: Synowie ziemi. Lwöw. Ksiegarnia polska Polo- 
nieckiego. Warszawa, Wende, 1904, 8-o, str. 179.

R a w i t a  - W i t a n o w s k i  Michal: Klodawa i jej okolice pod wzgl^- 
dem historyczno-ludoznawczym z rys. Jana O l s z e w s k i e g o .  Warszawa. 
Wyd. z udzialem äapomogi Kasy Mianowskiego, 1905, 8-o, str. 285.

R o e z n i k  Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynnosci za rok 1903-ci. 
Lublin, 1904, 8-o, str. 117 -(- 39.

R o z p r a w y  W y d z i a l u  M a t e m a t y c z n o - P r z y r o d n i -  
c z e g o  Akademii Umiejetnosci. Serya III, tom III, dzial A. (Ogölnego zbio- 
ru tom XLI1I, dzial A). Nauki Matematyczno-Fizyczne. Kraköw, 1903, 8-o, 
str. II -(- 15•

— Serya III, tom III, dzial B. (Ogölnego zbioru tom XLIII, dzial B). 
Nauki Biologiczne. Kraköw, 1903, 8-o, str. 2 -f- 610 i 2 tabl.

R u n d s t e i n  Szymon dr.: Studya i Szkice prawne. Lwöw, 1904. Pol- 
skie Towarzystwo Nakladowe, 8-o, str. 235.

S a l z  Henryk: Blednymi szlakami. Lwöw, 1903, 8-o, str. 63. (W ar
szawa, Wende).

S c h m i d t  Erick dr.: Geschichte des Deutschums im Lande Posen un
ter polnischer Herrschaft. Mit 25 Abbildungen und 2 Karten. Bromberg. 1904  
8-o, str. XII -\- 442.



S t o d o r  Adam: Adoraeya. Poezye. Stanislawdw. Nakladem Alb. Stan- 
daehera i Sp. Warszawa, ksiegarnia Jana Fiszera, 1905, 8- 0, str. 96.

S w i a 1 1 0 m i r: Ciemnota (ialicyi wt swietle cyfr i faktöw. 1772 —: 
1902. Czarna ksiega szkolnictwa galicyjskiego. Nowe wydanie. Lwöw. Pol- 
skie Towarzystwo Nakladowe. Warszawa, Wende, 8- 0, str. 212.

S y n o r a d z k i  Micha}. ,,1814— 1830“ . Opow'iadania dziejowe. War
szawa. Nakladem St. Niemiery. 1904, 8-o, str. 194.

S z u c h i e w i c z  Wtodzimierz: Huculszczyzna. Tom III, z 26 illustra- 
cyami chromolitografowanemi. (Wydawnictwo muzeum im. Dzieduszyckich), 
tom X-ty, Krakow, 1904, 8- 0, str. 298.

T e n n e r  Juliusz: Estetyka zywego slowa. Lwöwr — Warszawa. 1904. 
(Wiedza i zycie, wydawnictwo zwiazku uaukow^o-literackiego we Lwowie), 
8-, str. 394.

T r e t i a k Jözef: W obronie wlasnej ksiazki. Odpow'iedz prof. Chmie- 
lowskieniu. Krakow. 1904, 8- 0, str. 24.

T u r Jan: Potw'ory w sredniowieczn. Warszawa, 1904, 8- 0, str. 18. 
W e g e r  Leo: Der wirtschaftliche Kampf der Deutschen mit den Po

len um die Provinz Posen. Posen. Verlag von Joseph Jolovicz, 1903, str.
XVI - f  320.

W i t k o w s k a  Helena: Komisya edukacyi narodowej. Warszawa,
1905, 8- 0, str. 57.

W 0 d z i c k a Teresa z Potockich; Historya polska dla dorastajacej 
mlodziezy (14 — 18 lat). Czesc I-sza, 8- 0, str. VIII -f- 496, Krakow, 1890. 
Cz^sc 11-ga, Kraköw', 1894, str. 489 -(- 1. Oz^sc Ill-c ia , Krakow, 1903, str. 
540. Czesc IV-ta (po 1793), Krakow', 1904, str 393 -)- 3.

Z a g r z e j  e w s k i Jözef: Jednosc sil w przyrodzie. Piotrköw. 1904.
Z a p 0 1 s k a Gabryela: Jojne Firutkes. Sztuka w pi^ciu aktach, z taii- 

cami i spiewami na tle stosunköw zydowskich. Kraköw. 1902. Nakladem 
Friedleina. Warszawa, Wende, 8- 0, str. 134.

Z w 0 1 s k i Stefan dr.: De biblis polonicis quae usque ad initium saec.
XVII in lucem edita sunt. Commentario biblica critica a Stephano Zwol- 
ski archidioecesis gnesnensis et posnaniensis presbytero s. theol. doct. P 0 -  
s n a n i a e, 1904, 8- 0, str. 4 —f- 130 —)— 1.

Z y b l i k i e w r i c z  Celestyn: Der Weltfriede. Czerniowritz, 1903, 8- 0, 
str, 92.

Z y c i e  i p r a c e  J a n a  K a r t 0 w i c z a. (1836 — 1903). 
Ksiazka zbiorowa, wydana staraniem i nakladem redakcyi „W isly“ . Warsza
wa, 1904.

REDAKTOR ODPCWIEDZIALNY X WYDAWCA

ADAM hr. KU AS INSKI.



P R Z E MI  AN Y.1’

P o w i c s c  w s p o i c z e s n a .

X III .

Byt to zty dzien dla Pawla, i do samego wieczora przeäladowa- 
ty go przykrosci. Zaledwie wröcil do swego pokoju, lokaj przyniösl 
mu przywieziong, przez postanca poczt§ Naborowskij, a znajdowaly si§ 
w niej listy bardzo nieprzyjemne: od adwokata, od rzijdcy, utyskujfj- 
cego na brak pieni§dzy i opornoSd nieposlusznych chlopöw, i obrzy- 
dliwe anonimy. Z tych ostatnich nderzyt go jeden, napisauy r^kfj, ko- 
biecfj,, petny bt§dow, ordyuarny. Nie zawierat pogrözek, wymysllan 
i ztorzeczen—szydzil. Krew rzucila sie Pawlowi do twarzy, przypo- 
minalamusi§ altana... Ipogpiesznie zabrat si§ do odczytywania dlugiej 
btyskotliwej epistoly od stryja Michata, ktöry nakladat nan baracz 
dwu tysi§cy rubli na zapomog§ dla Skibowskiego i wyznaczat na dzien 
nast^pny, na godzin§ czwartij, po poludniu, spotkanie w miasteczku 
Borelach, azeby stamt^d mogli wyruszyc do Jaworowa, rzekomo 
w deputacyi oil ziemian, i odegrad przed panem Sewerynem konie- 
cztiij, komedy§.

To byla takze zta wiadomos'd, bo wynikta z niej potrzeba odio- 
zenia wvjazdii do jutra. A juz powiedziai byt sobie, ze dzis, zaraz, na- 
tychmiast po sniadaniu, kaze zaprzegad konie, pozegna ten dom

’) Patrz zeszyt sierpniowy, str. 213; — wrzesniowy, str. 449; — 
pazdziernikowy, str. 32; — listopadowy, str. 244. 27



i wszystkich, nie patrzgc na uikogo, nie sluchajac niczyicli slöw, ni- 
czyich usmiechöw... Piiuo mu bylo do ciszy Naborowskiego domu, do 
ciszy pracowitego, podzielonego na godziny zycia, do odczytu, do re- 
form i przedsigwzigc... Bylo mu piluo ..

Tarn, w samotnos'ci, wykona w sobie jakgS robotg, robot§, ktörej 
nie umial jeszcze okreslie i nazwa6 (w ie d z ia l ,  ze byla zawilg a cigzkg), 
a ktörej speluienie przywröci mu spoköj — potrzebuje spokoju... Czuje 
w sobie nawal mysli obcych, nieznauych dotychczas nawet z widzenia, 
trapi go smutek gorzki i ostry, kwas'uy smutek, ugka rozterka..- 
W  domu, w Naborowie, ustgpig jedno i drugie, gdy  tylko zapali lam- 
pg na swojem biurku, pocznie przechadzad sig po pokoju, pod dobro* 
dusznem spojrzeniem dziada Alfreda rozmyslaö... A do K a m ie n c z y c  
nigdy!.. Wspomnienie slöw Lola pieklo, jak prgga od uderzenia rözgg- 
Tymczasem juz po raz drugi przedzwoniono na sniadanie i Pawel ze- 
szedl ua döl.

W duzym, ciemnym i powaznym, wylozonym boazeryg, pokoju  
jadalnym, siadano wlasnie do stolu.

— Spöznilem sig trochg — przeprosil — ale przed chwilg otrzy- 
malem pocztg.

— Alez na s;niadauie kazdy sig pözni, zresztg wies... i cioci Hu- 
bertowej jeszcze niema — uprzejmie, z uprzejmym usmiechem witala 
go gospodyni.

— Jakiez nowiny?—spytal Kamieniecki—poiut de nouvelles, b<>n- 
ues nouvelles—nieprawdaz?..— Kamieniecki usmiechngl s i g — nasze 
muzyki uie poznaly sig na laskacli i bruzdzij. Slyszalem juz o tem... •— 
drwigce jego spojrzeuie utkwilo w Pawle... Och, bgdg jeszcze dlugo 
bruzdzili...

Pani H enryetta  przyglgdala sie Pawlowi przez loruetkg.
— Nie mialem aui dobrych nowin, ani zlych — sucho odi z e k l  

Pawel, — ale muszg kouiecznie jechac ju tro —stauowczo, prawie nie- 
grzecznie dokonczyl.

— Alez to okropna uowiual.. To ze zlych nowin najgorsza...
— Kuzyu jeszcze zostanie... — po francusku, ze zwyklym usmie

chem, slodko prosita panna Aga.
Pawel me poduiösl oczu z nad talerza i jeszcze raz sucho po- 

wtörzyl:
— Muszg jechac...
Pani Henryetta  spojrzala 11a mgza.
— Wyrazu: „muszg“, mgzczyzna nie uzywa wobec kobiet — glo- 

sno wstawila Klara.



Ale Pawet zaciql sig i ehwile panowalo milczeuie. Ktoä zacz$l 
toöwiß o pogodzie.

Potem, powoli i powaznie, azeleszcz^c jedwabiem, weszla hrabi- 
n*, z tem czystem skupieniem w wyrazie, ktöry na twarzach ludzkich 
löst sladem dlugiej, gorqcej modlitwy. Przepraszala za opöznienie.

Pani hrabina byla w niebie i dlatego tak dlugo nie wracala 
1,a ziemig... — z minq, niewinmj, delektuj^c sig lekkiemi, nad wszelki 
vvyraz smacznemi pasztecikami. powiedzial Lolo.

— Na modlitwie czas tak leci... — skromnie i rzewnie szepngla 
hrabina — zwlaszcza jesli sig ma smutki.

— Cioeia otrzymala moze zle wiadomosci?
— A chaque jour sa peine... Miatam list z Paryza od mego kö- 

clianego pere Meuillot... — möwila powoli, jeszcze wolu.iej przezuwa-
wstawionemi zgbarni migso... — Biedak, chorowal trzy miesi^ce na 

Nricardite.
— Tylko tyle — mruknql Kamieniecki.
A hrabina opowiadala dlugo o srogich mgczarniach, przez ktöre 

przechodzi! kochany pere Meuillot, o jego zarliwej duszy, krasomöw- 
stwie, dzialalnosci niezmordowanej, cudownym darze nawracania 
ftteuszöw, o dwu mlodziericach, ktörych tenze pere Meuillot uratowal 
"lasuie w chwili, gdy nabijali samoböjczg, b ro n . .

Zawiqzala sig ogölna rozmowa, w ktörej potgpiano Fraucyg 
i Kenaua, kult szatana i masoristwo, czanuj, mszg i republikg.

Pawel nie bral w niej udzialu, nie bawil takze s$siadki, panny 
Agi, a jej uprzejme zapytania zbywal krötkij, najbardziej btah$, 
pierwszq, z brzegu odpowiedzii}. Czul, ze oczy pani Henryetty  Ka- 
luienieckiej ci^gle s'ledzily go przez lornetkg, i to napelnialo go nie- 
Pokojem. Nie mögi doezekac konca sniadania. W jakiejö chwili co£ 
üiusnglo go lekko po kolanach, niby niesmialy pocalunek... Spojrzai 
zdumiony... Na snieznej serwecie krwawila sig röza, jej röza... 
Jeszcze nizej pochylil glowg... gdy wstawano od stolu, wouna, krö- 
lewska, purpurowa röza spadla na posadzkg...

— Gdzie sjj u nas dobrzy katolicy — z zapalem dowodzita tym- 
czasem pani H enryetta  — gdzie mteres dla spraw Kosciola, gdzie 
wreszcie dokladna, rozumna znajomosc glöwnych dogmatöw. Nasz ka- 
t'dicyzm jest letnisj wodq. W innych krajach s$ albo bezwyznaniow- 
cy, albo jesüi katolicy, to w catem znaczeniu tego slowa.

— Vous avez raison ma chere — zgodzita sig hrabiua. — Upa- 
diismy tak nizko, ze cliyba laska Boza nas z tego upadku podzwign ie 
Sami grzeszymy i innych przykladem zachgcamy do grzecliu. Nie mo- 
zua sig dziwic, ze lud jest coraz uiest'oruiejszy...

Hrabina kazala sobie podac po raz wtöry ciastka.



— Te ciastka sg. doskonale... otrzymalam takze list od rzjjdcy--
— möwila dalej — pisze, swoim zanadto rozumnym, niezrozumialy«' 
stylem — usmiechn§ta si§ — ze proces ze wsi§, ktöry ci$gn$l si§ lat 
dziesi^c, wygrany, ale ze clilopi podpalili las.

Kamieniecki podskoczyl na krzesle:
— B agatela!. i duzo si§ spalilo?..
— Pi§tnascie wlök...
— Toz olbrzymia strata... sto tysi§cy co najmniej... — zapalil si§ 

Kamieniecki.
I Pawla dotkn§la ta wiadomosc. Stan§ly mu w pami^ci zatargi  

Naborowskie, ktopoty. Nigdy jeszcze nie czul takiego zniech§- 
ceuia..

— Ciucia tak spokojuie to zniosta, z tak$ rezygnacy;}... trzeba 
si§ uczyc od cioci... — möwila pani Henryetta.

— Ofiarowalam to, jak  wszystkie zmartwienia, Lasce Bozej..-— 
cicho i uroczyscie odparla lirabina — doskonale ciastka... duprawdy, 
zgrzesz§ takomstwem...

— Alez moja ciociu...
Lokaj podal hrabinie pölmisek.
Kamieniecki nie dawat za wygrany i wcifjz oburzat si§.
— Itzecz niebywala!. — pomstowat — bezprzyktadna!.. w bialy 

dzien przyjsc i puscic z dymem taki skarb... to s tra ta  dla catego k ra 
ju... jaka  zuchwalos'c, jaki cynizm!.. widzi pan... — zwröcit si§ do Pa- 
wla — tarn, gdzie dziejij si§ takie rzeczy, gdzie jest dzicz, tarn nie po- 
ra bawic si§ w idealy... widzi pan...

— Nie uie widz$ — cierpko odpart Pawet.
— Ale ja  widz§... — uniösl si§ Kamieniecki, lecz pohamowal sie 

i zamilkl.
— Kzijdca pisze, ze „sledztwo w toku“. Nie rozumiem tego wv- 

razeuia... — zapytala lirabina.
— To oznacza, ze proces rozpocz§ty — objaSnit ktoS.
— I znowu proces... — westcbn^la lirabina — to trwa tak dlugo 

Biedui ludzie! pöjdij do witjzienia... — westclm§la znowu.
— Niema czego zatowaö... — mrukn^t Kamieniecki.
Lokaje obnosili owoce i ser, i kazdy na cliwil§ zaj^t si§ obiera- 

niem jabtek i gruszek. Rozmowa upadla, tylko K la ra  i Lolo, odoso- 
bnieni od reszty towarzystwa, przez caty ciijg Suiadania szeptali 
mi§dzy sob§ i teraz gmiali si§.

— J a k a  jest kara  za podpalenie? — nagle odezwala si§ Maryn- 
cia, zarumieniona po uszy.



— Cigzkie roboty, ale ile lat, nie pamigtam... — odpowiedzial 
°jciec — tylko ze zaraz gotowi znalezc okolicznosci lagodzgce i unie- 
winnid.

— Biedni ludzie... — szepngla Maryncia.
Ojciec cisngl w nig spojrzeniem.
— Ty zawsze swoje!.. — sarkngl.
— Pan tak jest oburzony — zlosliwie ugryzt go Lolo — jak 

gdyby to byl las pana.
— Tu chodzi o zasadg, o zasadg, proszg pana — odparl Kamie- 

Niecki z szybkiem, gniewnem zmarszczeniem brwi i podal rekg hra- 
biuie, gdyz bylo juz po sniadaniu.

We drzwiach zatrzymal go lokaj.
— Do mnie?.. z interesem?.. — mrukngl zniecierpliwiony.
— Tak, proszg jasnie pana.
— Zaprowadziles do mego pokoju?
— Czeka w salonie.
Hanka Skibowska byla powodem zlego humoru pana Hila-

>‘ego.
Powstala na przywitanie gospodarstwa i nad wszelki wyraz 

ziflieszana w swojej pomigtej, niemodnej, i dlatego pretensyonalnej 
sukni, dygala niezgrabnie i niepotrzebnie. Trzgsly sig jej rgce z al- 
btimem, ktöry zapomniala odlozyö na miejsce i drzaly wargi, Panna 
-Maryncia rzucila sig ku niej z okrzykiem radosci i obsypala jg poca- 
funkami, reszta towarzystwa zachowala sig chlodno. Skibowscy nie 
bywali w Kamienczycach.

Ale pa ii Henryetta  uwazala goscinuoSd za cnotg chrzescijariskg 
byla goSciuug z zasady i jgla zabawiad Hankg szeregiem wspölczujg- 
cych pytaii co do pozaru, 11a ktöry zapatrywala sig jako na krzyz, 
^wiadczgcy o szczegöluych laskacli u Boga. Od czasu do czasu tlumi- 
Ja poziewanie.

Sztywna nuda ogarngla salon.
Hanka Skibowska odpowiadala i opowiadala z pewnym wysil- 

kiem: jak  gdyby szukala zapomniaiiych slöw. Nie podnosila przyslo- 
nigtego dlugiemi rzgsami spojrzenia, nerwowo przewracata karty  al- 
bumu. Byla ladng. Na bladej jej, delikatnej, dziewiczej twarzy malo- 
Walo sig zalgkuienie istoty wgtlej i ciehej, jej usta wydatne, trochg 
kaprysne, przedziwnie rözowe, jak  gdyby slodki kwiat, ciggle jeszcze 
drzaly, gdy milkla.

Lolo z najdalszego kqta pokoju przyglgdal sig jej z zajgciem 
Przysiadal sig coraz to blizej, wreszcie zajgl miejsce tuz naprzeciwko 
i utkvvil w niej i mpertynencki wzrok.



— Tatus jest chory—möwila Hanka, a wyraz „tatuÄ“ zabrzmiat 
dziwnie—mial par§ ataköw od ouego uieszcz§6cia i jeszcze nie moze 
ochton$6 .

Hrabina, ktöra nieodmieuuie przechadzala si§ po kazdyui posil- 
ku. przerwala na chwil§ spacer.

— Chcialam zaraz poslac wod§ z Lourdes — rzekla — ale, za" 
nim znalazl si§ poslaniec, juz bylo zapözno...

Miala dobre serce i nadzwyczajnie bala si§ pozaröw dla siebie 
i inuych, to tez, przejezdzajgc przez vvsie, kreglila nad uiemi zwykle 
znak krzyza dla odzegnania nieszcz^Scia.

— Dam teraz pani — möwila dalej — swi^te obrazki dla nakle- 
jenia na budowiach. To chroni cudownie.

— Duzo tez pani hrabina b^dzie musiala uzyc tych obrazköw, 
zeby odda6 swoje lasy pod opiek§ niebios. Ile drzevv, tyle talizma- 
nöw — zazartuwal Lolo.

H rabina pocz§Ia smiac si§, dobrodusznie trzgs$c calym tulo- 
wiem. Za zarty nie gniewala si$ nigdy.

— Mauvaise langue! Tomaszu niewierny!—pogrozila mu palcem
— Byl w iatr i balismy si§, ze splon.} wszystkie zabudowauia — 

zauwazyla pani Henryetta, poprawiaj^c jakijs szpilk§ we wlosach 
Agi.

— I poszloby wszystko, gdyby uie pomoc pana Stefaua.
— A Marcin Turowski? — wyrwalo si$ Marynci.
Hanka nie odpowiedziala.
— Kto to jes t  Marcin Turowski? — zwröcila si§ do m§za pani 

Henryetta.
— Jakas  ciemna figura. Musialas spotykac go u pani Anny.
— To wcale nie ciemna figura — zaperzyla si§ Maryncia — t0 

niepospolity czlowiek!
Kamieuiecki mrugnjjl powiekami.
Zapanowalo milczeuie.
— Poniewaz pani ma do mnie interes —■ zwröcil si§ do panny 

Skibowskiej — moze przejdziemy do gabinetu.
Hanka wstala, zawahala si§, wreszcie sklouila si§ wszystki® 

juz znacznie pewniej i spokojniej, i wyszla.
— Öliczna figura i oczy, ale point de tenue i chorobli'vie 

niesmiala — zawyrokowala o niej Klara.
— Nie umie ubierac si§ — z usmiechem wtr^cila Aga.
— Bo nie ma za co — wzi§la jjj w obroutj hrabina, ktöra nie 

ogadywala sama i ogadywania nie lubila — i dobrze, ze nie wydajß 
na stroje. Wygl^da na bardzo okronnuj i z«cn^ panienk^.



— A twarz nadzvvyczajnal — odezwal sig Lolo — mistyczna, za- 
äwiatowa, tylko te usta, ziemskie, zadne usta. Takich rzgs nie widzia- 
löni... Na wystawg!

— Drobiu — burkngla K lara  z grymasem.
— Brawo! zazdrosc!.. To zazdroöc przemawia z ciebiel Winszujg 

i cieszg sig mocno -  drwil Lolo.
Panna Maryncia zerwala sig i, staj$c po srodku pokoju, za- 

wolala:
— Proszg nie zlego o Hance nie möwicl Nie pozwolg, nie chcg! 

Szukajcie sobie innego przedmiotu do zart6w. Hanka jest moji} przy- 
Jaciölk^. Kocham Hankg, nie pozwolgl

— Marie — hamowala j$  matka.
— U was modua suknia — unosila sig panienka, wygrazaj^c 

Wjjtlfj, pigöcii} — jest wszystkiem. Formy, fryzura, pieniqdze... Na 
treöc nie zwracacie uwagi... Dobre formy i zle formy, ladna suknia 
i brzydka suknia, dobrze trzyma widelec i 116z, bogaty... Bogatym 
wszystko wolno... Ale ja  jestem inn% — i wybiegla z pokoju, moze 
zeby ukryc placz.

— Kuzyn milczy — zwröcila sig do Pawla Aga.
Pawel rzeczywiscie przez caly ten czas nie odzywal sig ani ra- 

zu. Tarl sobie czolo zbruzdzone i cos sobie przypominal, cos rozwa- 
zal, coö postanawial. Drasnsjl go jej cierpki, chropawy glos. 
Chrzqkni§.t, poruszyl sig na krzeöle, nie powiedzial nie...

Tymczasein w gabinecie duzym i nadzwyczajnie widnym, o trzech 
olbrzymich oknach, bez firauek, dywanöw i wyöcielanych mebli (pan 
Hilary bal sig mikroböw), o nagich, pomalowanych na olejno scia- 
nach, Kamieniecki naprzeciwko wylgknionej Hanki odczyt.ywal dlugi 
list swego dzierzawey.

— List ojca pani — rzekl po chwili zimno, urzgdowym tonem — 
przeczytatem, ale propozycyi jego uwzglgdnic nie mogg...

Urwal, jak  gdyby spodziewal sig repliki, popatrzal nwaznie na 
goöcia i eifjgnql dalej:

— Odsylam go do umowy, ktör$ ma u siebie i zna röwniez do
brze, jak i ja. Nie zawiera sig umöw, proszg pani, po to, zeby je po- 
tem za lada pozorem unievvazniac. W  takich razach jestem twardym 
z zasady. Gdybym ustjjpi 1 raz, musialbym ustqpic dziesigd razy, gdy- 
bymsklonil sig do zyezenia ojca pani, uie obronilbym sig od codzien- 
nych prööb.

Znowu skierowal 11a Hankg uwazne spojrzenie swoich malycli 
skrofulicznych, w czerwonych obw6dkach oczu. Hanka spuscila glo
wg, przymkugla powieki i zaledwo rozumiejijc slowa Kauiieuieckiego



liczyla szeptem warg do stu, i znowu od poczgtku do stu. Obejuiowal 
jg coraz uiezuosniejszy chlöd, podnosil sie placz, glnpi placz.

— Zalujg bardzo, ze ojcieo pani — glosuo möwil pan Hilary, 
mlerzajgc listem po stole w tak t  slöw swoich • -  obejmujgc Jaworöw, 
nie zastanowil sig nad warunkami, ktöre mu postawilem. Mögl brac, 
albo nie brac dzierzawy, mialem duzo kontraheutöw, ale skoro wziijl 
nie moze liczyc ua przerobienie umowy. W  kontrakcie stoi jasno, ze 
wszelkie klgski ogniowespadajgnadzierzawcg. Nalezalo ubezpieczy^t 
proszg pani...

Ciggle mierzyl Hankg badawczym, urzgdowym, chloduym wzro- 
kiem, w ktörym bylo takze i trochg ciekawosci. Moze wydawala mu 
sig ladng. Potem odwröcil sie do okna. Na rumianej jego twarzy wy- 
stgpily zmizenie i nuda. Ziewnql raz i drugi. Nie lubil zalatwiad in- 
teresöw zaraz po jedzeuiu. Targal swoje rude bokobrody.

— Mam majgtköw i interesöw — zaczijl po chwili niechgtnie — 
wigcej, niz wlosöw na glowie, i jeszcze nie przytrafilo mi sig, zeby 
ktos prosil o skasowanie umowy. Tego juz sig nie robi w czasach dzi- 
siejszycb. Ojciec pani, nie przeczg, znakomicie podniösl Jaworöw, ule 
umowa — umowg. Im lepioj gospodarowat, tem wigksze mial zyski, 
tem latwiej jest teraz wytrzymac klgskg. Dziwigsig, ze pan Skibowski, 
czlowiek tak doswiadczouy, mögt list podobny napisac...

— TatuS dlugo sig uie zgadzal, mama namawiala — ulegl — 
cicho odezwala sig Hanka

Kamieniecki ozywil sig. Usmiechngl sig prawie wesolo.
— A widzi pani — rzekl — zaraz przeczulem. To nie jest mgski 

list. Kobiety nie majg pojecia o iu teresach .. paui wybaczy... i uajgo- 
rzej, jesli kobieta wtrgca sig nie w swoje. Moja zona nie przestepuje 
nigdy tego progu... nie wolno!.. widujg jg tylko w salonie i pokoju ja- 
dalnym — uämiechal sig — I  pani, gdy wyjdzie za mgz, niech paui 
pamigta, nigdy do iuteresöw... Mgz pani bgdzie mi wdzieczny za tg 
przestrogg...

I poruszyl sig, jak  gdyby juz chcial wyprawic goScia. Hanka 
dzwigngla sig z krzesla.

— Bardzo zalujg, niezmiernie zalujg, bardzo mi przykru — 
uprzejmie tlömaczyl sig Kamieniecki, rad, ze wizyta sie konczyla, 
zwlaszcza wobec ojea paui, tak szauownego ziemianina, ale trudno. 
Pani raczy zlozyö moje uszanowanie j powtörzyc doslownie, doslo- 
wnie... Dbam o to, zeby nikt postgpkom moim uie mögl zarzucid bez- 
podstawnosci. Zresztg ojciec pani zrozumie odrazu, moze juz rozumie 
i zaluje... Trudniej pöjdzie z matki] pani... — usmiechngl sig i pomy-

• Slal chwilg — moze jakie ustgpstwo..



Wlasnie chcialabym jeszcze... — przerwala mu panna — ma- 
tka polecila mi... — b^kala bolesne wyrazy — ale nie wiem...

— Slucham pania... — znowu suclio przeinöwil pan Hilary.
Za tydzien jest termin placenia... ptacenia... czy nie möglby 

pan poezekac, rozlozyd?..
Pan Hilary  zmarszezyl sie.
— Nie mog§... — odpowiedzial krötko.
Przypomniat sobi^ piliiij wyplat§, na ktör$ co roku szla duz«, 

akuratnie co do godziny pr/.ysylana rata  jaworowska, przewidywal 
opöznienie, pieni^dzy zawsze bylo malo... gryzl sobie wargi...

Tym razem Hanka spojrzala na niego ze zdumieniem i czekala.
— Nie mog§, pani — tlömaczyl sucho i zimuo — i dla tych sa- 

üiych przyczyn. Dla zasady. Jedna ulga, to sto ulg, i w interesach za- 
panuje chaos... To jest olbrzymi warsztat, prosz§ pani, i zuzytkowuje 
ogrom paliwa. Pienijjdze przyplywaj^ i odplywaj:}... Mam takze swo
je terminy i nikt ua mnie nieczeka. Wspomnialem tylko ou st ^ p st w ie ,  
kt6 re möglbym uczynic na materyale drzewnym... (Ruch na drzewo 
byl slaby).

— Zdaje mi si§, ze ojciec möj z ust§pstwa tego korzystac nie 
b^dzie — dumnie i dobitnie, oblana krwi$, powiedziala Hanka i wy- 
szla bez pozegnania.

Pan Hilary uklonil si§ i wuet usiadl. Pa trza l  w okno, w ogro- 
tnne bez firanek okno, zmarszczony, z trosk§, na obliczu. Nie lubil za- 
latwiaö iuteresdw zaraz po jedzeniu, szkodzilo mu to nazdrowie. Znu- 
zyl si§, rozmawial blizko godziuij i teraz czuje, iz odzywa si§ tamto 
► cierpieuie“. Nie jes t  bardzo dotkliwem, ale towarzyszfj, mu zawsze 
niepoköj, l^k i zniech§cenie. I  wzeraly si§ w Kamienieckiego w ta 
kich chwilach zgryzoty: stan maj^tkowy przedstawial si§ ze strony 
ponurej, wyrastaly wpami^ci wszystkie dlugi i niepowodzcnia, wypel- 
zaly procesy, uci^zliwe, kosztowne, ci^gn^ce si§ latami, ukazywaly 
si§ najgorsze przeczucia... Czasami takze z odleglej kryjöwki wynu- 
rzal si§ obraz ohydny, lodowaty i szeptal o rzeczy strasznej...

Pan Hilary leczyl si§ co roku w Karlsbadzie i mial proszki, 
przepisaue przez slaw§ berlinskij,, krople lekarza warszawskiego, pi- 
gulki. Otwieral juz szuflad^, zeby przyj^c lekarstwo, gdy ktoS za- 
stukal we drzwi.

Czekal zniecierpliwiony, kwasny i zly.
Na progu ukazal sie go£c wysoki, brodaty, w mundurze o zielo- 

nych i czerwonych wypustkach.
Kamieniecki skoczyl 

. — Ekscelencyo! tak niespodzianie... dlaczego przez to wejgcie?.. 
prosz§ do salonu — möwil przeistoczony, gi§tki, uslnzny, uSmiech



nigty—nalezalo uprzedzid... konie... moze ekscelencya z rozmyslu nie- 
spodziani*1, zeby rewizyg... zeby zaskoczyd... — usmiecbng.1 sig filu- 
ternie.

Wysoki urzgdnik akcyzy z flegm$ zdejmovval plaszcz, w y k a sz la l 
sie z flegmij,, wytarl nos, fles'matycznie zajal miejsce kolo biurka.

— Alez nie tu... to moje biuro urzgdowe... nie dla takicli gosci—
— nalegal Kamieniecki — moja zona bgdzie zachvvycona.

— Nie umiem z babami... — mruknfjl gosc.
— Bez ceremonii, ekscelencyo, jak  w domu... u nas niema cere- 

monii.
Urzgdnik machnq.1 rgk$.
— Zaraz herbata, s'niadanie, cygara... — gor^czkowal sig pan 

Hilary.
Dzwonil na sluzbg, wydawal rozkazy, rzucal sig po g a b in ec ie . 

Dostojny spoköj, ktörym odKnaczal sig w tovvarzystwach, uciekl znie- 
go, ale i atak choreby min^l. Kamieniecki byl rad i  trochg strwozony. 
Przybyly urzgdnik, gubernialny prezes akcyzy, niedawno zjech a l 
w te strony i mial opinig pedanta. Opowiadano o uim, ze n iestru d ze-  
nie jezdzil z rewizyami, ze byl nieublaganym, ze pilowal...

Teraz flegmatyeznie rozgl^dal sig po pokoju i kaszlal. Kami?' 
niecki badal go przenikliwem, bystrem spojrzeuiem i möwii za trzecli- 
Byl dowcipny i vvesoly, strzelal zartami. W giuncie rzeczy nie po- 
trzebowal bad sig, ale umial zyc z ludzmi. Zresztij. dojrzewal w nim 
pewien projekt...

Nie podobalo mu sig to, ze prezes byl milczjjcy, ze nie smial sig 
zupelnie. Sztywny i wyprostovvany, sennemi, nierucliomemi oczami 
patrzal sig w niego i sluchal apatycznie. Kaszlal, spluwal na podlo- 
gg, znowu kaszlal.

— Jakze tarn u mnie?.. czy vv porzjjdku?.. Moze ekscelencya 
protoköl sporzqdzila? — figlaruie zapytywal sig pan Hilary.

— Znalazlem pewue nieporz<j,dki — sucho, z niezmijcoinj, flegmij 
zauwazyi prezes.

Kamieniecki dopytywal sig dalej.
Do pözna, do samego niemal obiadu trwaly rozmowy i po- 

czgstunki.
Gdy gosc odjechal, Kamieniecki stanql znowu pod ogromnem 

oknem swego gabinetu.
Möglby zacierac rgce. Projekt, ktöry dojrzewal w nim odda- 

wna, byl blizki urzeczywislnienia. Prezes, moze trochg pedant, oka- 
zal sig cztowiekiem wzglgduym, latvvym i przyjemuym. Ponura „mil' 
czijcoäd“, sztywnosd i flegma plyngly u niego z niezdrowia. Rozstali 
«ig w zgodzie.



Teraz nalezalo tylko ku6 projekt gdzieindziej. Kamieniecki byl 
dumny z siebie. Zblizal sig terinin vvprowadzenia monopolu wödeza- 
nego i on jeden z calej gubernii przewidzial i przeczul Swietny inte- 
res w rektyfikacyi. Nie dzielil sig z nikim. tem odkryciem i czerwo- 
ny, ceglany gmach juz wyrastal... Prezes obiecal mu swoje po- 
parcie...

Peten doskonatego humoru, Kamieniecki poSpieszyl do pan.

XIV.

Lokaj, czatujgcy za drzwiami gabinetn, wskazal Hance t. zw. 
drugie w.yjscie, specyalnie dla interesantöw, i zawolal 11a konie.

Ngdznie na tle olbrzymiego dzi» dzinca, 11a tle strzyzonych ga- 
zoiiöw i barwnych dywauowych klomböw, wyglgdal ubogi w6zek ja- 
worowski, zaprzgzony w dwa male, w prostej uprzgzy, koniki. I  woz- 
uica nie byl elegancki—tggi, ogorzaly chlopak w „parusinowej“ blu- 
zie, przepasanej rzemieniem. Cmokta! na szkapy i cwikal biczyskiem... 
W spojrzeniu lokaja Hanka dostrzegla jakby usmiech i czemprgdzej 
wskoczyla do bryki. Do uczucia, wyniesionego z gabinetu Kamienie- 
ckiego, domieszala sig drobna kropelka, niewymownie gorzka, niewy- 
mowuie piekgca... Zacisngla oczy, pelne lez... Rada byla, ze odjezdza, 
ze bialy palac z wiezg na skrzydle zostaje w tyle...

Kola toczyly sig z chrzgsteui po grubym zwirze alei wjazdowej, 
szkapigta parskaty, chlopak-woznica wywijal batem i wesolo, po 
swojemu gadal do koni: „Wäli, wäli...“. Tego nie onieömielily oka- 
zale otoczenie, wspanialy palac... „Wali! w ä liL “.

Nagle powöz stangl i ktoS mocno objgl jg  za szyjg.
— Niechze pani nie jedzie jeszcze — prosila Maryncia — niech 

pani wysi.'jdziel Chwilkg, cliwileczkg... — calowala Hankg — tak cie- 
szg sig! Tak dawno nie widzialam pani... niech pani wysigdzie... p6j- 
dziemy za drzewa, tarn nikt nas nie zobaczy...

— Nie mogg, dziecko... Jestem trochg niezdrowa. TatuS czeka.
— Chwilkg, chwileczkg!.. moja pani kochana... tyle mam do po- 

wiedzenia...
Hanka ulegla.
Zboczyly z drogi i szl.v przez zaroSla brzegiem rowu, pehiego 

zielonej, zaplesnialej wody. Sionce lipcowe, wolne w tej chwili od 
chuiur, przedzieralo sig przez splgtane, zawile sklepienie drzew i ry-



sowalo p§dzlem zlocistym. Migotliwö swietlne kölka i smugi slizgaly 
si§, snuly, biegaly, swawolily na sukniach ich, 11a kapeluszach, na 
twarzach.

— Usiqdzmy tu — möwila Maryncia glosem, zdyszanym od ra- 
dosci — tu bgdzie dobrze. Ogröd szumi, widok ua pola w sloncu... tak 
dawno nie widzialam pani... od owego wieczora, prawda, kiedy poko- 
ehalam paniq. Myslalam duzo przez te miesiijce, zmienilam si§ bar
dzo... Ale pani cos jest!.. pani ma zupelnie biale usta! Co paui jest?

— To nie.. Jestem troch§ niezdrowa... to przejdzie...
— Pewno ojeiee zgryzl pani«}?.. — niespokojnie zapytala Ma

ryncia — co on pani powiedzial?
— Mialam interes...

I  ojeiee nie dla pani nie zrobil... wiem juz... — Maryncia za- 
s^pila si§. — On nigdy nie d!a nikogo... Nie ma serca... Nie lubi§ oj- 
ca... — urwala.

(jrl§boka zmarszczka srozyla si§ mi^dzy jej zadumanemi oczami-
— Nie mozna tak möwic! — cicho strofowala jfj, Hanka.
— Kiedy ja tak  czuj§! —- gwaltownie zacztjla Maryncia.

A trzeba möwic prawdy, prawdy mysli i prawdy uczu6... Juz  dosyd 
mam klamstwa i obludy!..

— Nie mozna tak czuc, dziecko.
— Wiem, ze to zle, ze grzech... placz§ po nocach, ale czasami 

poprostu nienawidz$, juz nie wiem kogo: i siebie, i zycie, i wszystk... 
Tak mi zle w domu, ze nie wytrzjmam!

Hanka nie miala dosd sil, zeby pocieszac, uspokajac i karcic.
Ta gorqca spowiedz szla skröö serca, jijtrzqc struny bolesne, 

ktöre drgaly niedawno, az zmilkly znuzone. Poczynaly, ji;k gdyby 
brzmiec na nowo. I Hanka sama chcialaby j§kng,6 ... Pieszczotliwie 
gladzila r§k§ Marynci.

— Co j a  poczn§, pani, co ja  poczn§.‘-,—skarzyla si§ ta —teraz 
jeszcze jestem : wolnq, ale gdy Aga pöjdzie za m$z za Pawla, w!oz§ 
dlug$ sukni§ i wejd§ w swiat. Czy pani wie, co to jest  öwiat? Przy- 
gl$dalam si§, patrzalam... Bfjdij wizyty, bale, rauty... Karets} oddomu 
do domu z lokajem w liberyi na kozle, salony, kazdy taki sam, twarze 
wsz§dzie te same, glowy uczesane przez fryzyeröw, gladkie, wyliza- 
ne, usmiechni§te glowy i dlugie tuzurki, filizanki i ciastka... wie pa
ni, wywröcilam raz uaumyölnie kilka filizanek z herbatij na nowe, 
nowiutenkie, cudowne suknie... Podobno herbata zostawia plamy... 
Boze, jak  mama spöjrzala 11a mnie... — .smiala si^ — muszg cos j e 
szcze wymyslic na tych uömiechni§tych, uczesauych, uprzejmych pa- 
nöw... powtykam szpilki do krzesel... co?

-  [ ta rozmowa zawsze zartobliwa, zawsze smiejfjca si§—opo- 
wiadala dalej — chcialam nieraz Stande posrodku pokoju i krzykngc



na caly glos: Smierc!.. Bo tak, jak gdyby na ziemi nie bylo nie, pröcz 
ciastek i filizanek z herbat^, pröcz kapeluszöw z kwiatami, koronek, 
kotylionöw, pölslöwek i zartöw... Nuda, nuda, jaka  nuda!.. — wolala 
tragiczuie prawie - -  i ja  przez to wszystko b§d§ musiala przejSc, to 
wszystko odbyc!.. B§d§ bawila si<jL

Zacisn^la usta i patrzala k§dyS w przestrzen.
— Wymykalam si§ czasem do czytelui—zacz^la potem—ukrad- 

kiein, sama jedna... Angielka. drzemala po obiedzie, mamajezdzila 
z Agfj,... Z poczjjtku bylo mi przykro — tak pokrj^jomu, ale jezeli nie 
mozna inaczej... Bralam jak$s trudnj} ksi;jzk§, najtrudniejszg, ksi§zk§ 
zatykalam uszy palcami, jak  wszysey, zapisywatam za przyktadem 
innycli, ot tak, dla pozoru. bo czytac nie moglam, po prostu ze 
szcz§scial Inny swiat, inni ludzie! I wei^z rozgl^dalam si§. Przycbo- 
dzilo mi na mysl, ze moze niejeden z ty c h j  anöw,pbogoubranycb,nie- 
uczesanycb, jes t  jakim slawnym autorem, patrzalam na niedre ich, 
pomarszezone, smutne czola... — uton^la w radosnem wspominamu.

— Moze juz nigdy nie pöjd§ do tej czytelni — szepn§Ia.
W  Hance podnioslo sie westebnienie, ze ona nie doznala nawet 

takich radosci.
— Jeszcze zycie przed tob$, dziecko — rzekla.
Panna Maryncia potrz§sla glowij,.
— Wie pani — odezwala si§ — ja czysto mySl§, ze w naszym 

domu niema serca...
— Przeciez ciebie kochajfj,?
— Tak, moze, ale ja  möwi§ nie o takiem sercu. Zapomnieli „pa- 

cierza, co placze“... Wszysey zapomnieli, wszysey ci, ktörych znam. 
Czy i ci ludzie, ktörych pani widuje, takze?

— Nie wiem.
— U nas niema ozynöw serca — powaznie möwila Maryncia — 

same zasady, obowiqzki, sam trzezwy rozum, czynöw serca niema! 
A Swiat jest jak zegar. Czem spr^zyua w zegarze, tem serce w zyciu, 
i jes t  jedno ogölue, powTszecline serce Swiata.

— Skijd si§ tobie bionj. te mysli? — tagoduie pytala Hanka, 
pieszezotliwie gladz^c r§k$ przyjaciölki — ksztaleisz si§?..

— Czytam i mySl§, patrz§. Myslg czasami, ze takby mySlal pan 
Turowski — Hanka wypuscila jej r§k§ — pani widuje go cz§sto?

— Niekiedy — szepn§la Hanka.
— Pani rozmawia z nim, slucha go?.. J a k  ou möwi!.. Pami^tam 

wöwczas, na imieninach pani Anny... Slowa jego s<j jak  ptaki o ogro- 
mnych skrzydlach... szybujg. nad ziemia, nad swiatem!.. Gdybym byla 
na miejscu pani — rzekla niespodzianie — poszlabym za niego za



mgz i sluzylabym mu... J e s t  szlachetuy i nieszcz§sliwy. Prawda, pani 
ze oa jes t  bardzo nieszcz§Sliwy?

— Cierpial duzo w zyriu — niechgtuie potwierdzila. Hanka.
— Cierpial szlachet.nie, görnie, dumnie — zapalala si§ pauna 

Maryncia — takie cierpienie maluje si<j na jego twarzy, taka gorzka, 
bolesna mysl o zyciul Ile razy spotkam w ksigzce wyraz: bohater, 
zawsze staje mi przed oczami pau Turowski. Wysoki, siluy, milczgcy... 
Widzialam go raz na koniu... p§dzil w cwal... Dokgd on mögt 
p$dzid?l

— Nie wiem.
— Ku przeznaczeniu swemu...
Blady usmiech przemkngl przez oblicze Hanki.
— Pani bedzie na imieninach? — po chwili pytata Maryncia.
— Na czyich? kiedy?
— Na imieninach pani Anny.
— Nie wiem.
— Niech pani bedzie... I  pan Turow’ski bgdzie... si$d§ kolo pau- 

stwa, b§d§ sluchata... On tylko z pania möwi...
Hanka uSmiechn§la si§ znowu.
— Powiem mu — zazartowala — ze ma w tobie taki} wielbi- 

cielk$...
— Nie, niech pani uie möwi — zywo zaprzeczyla Maryncia — 

nie chc§, zeby ou o tem wiedzial! Nie jestem jego godug! — i wtulifa 
patajgcg twarz w dlonie.

— Chyba kiedys — möwila snigc — kiedys, gdy spelni§ swöj 
zamiar...

Chwil§ trwalo milczenie. Nad gtowami ich plyngl pot^zuy, 
wzburzony uurt wichrowego szumu.

— Turkot! — nagle zawolala Maryncia, zrywajgc si§ z przera- 
zeniem — goscie! Pani Anua, bo zapowiedziala si§ na dzisiaj... Musze 
pozegnad panii}...

I  pociggn§la Hank§ przez zaroSla ku drodze.
— Wiedzialam, ze nie nagadam si§ z panii}, i przygotowalam 

list do paui — powiedziala uiesmialo — gdy Hanka siedziala juz 
w bryczce — pisalam go z przerwami...

— Dzi§kuj§, bardzo b§d§ rada...
— I pani odpisze, pani koniecznie odpisze i pr§dko. Na ostatnnj 

odpowiedz czekalam tak dlugol
UScisu^ly si§ i Hanka odjechala. 0  kilkauascie staj wymingl jij 

eleganoki powöz z lokajem na kozle. Wysoka postac i sliczna glowa 
pani Anny, biale wgsy jej m§za tylko si§ mign§ly. Pani Anna zdgzy- 
la wszakze przeslad jej uprzejmy uklon i przyjazny nSmiech.



— Szcze^liwa kobieta! — myslala o niej Hanka, pozieraj^c na 
zakurzone, trawiaste obrzezyuy drogi — zyje, (lziala. Uznanie i mi- 
tos5c ogölu, poczucie uzytecznosci, sie.je dobro dokola... Taka spokojna 
i jasnal

W niespokojnem um§czeniu zazdroäcila iej.
— Ale czy ona zyje? — myslala dalej — czy to jes t  zycie? J e s t  

uzyteezna praca spoleczna, jest  uznanie ogölu, .lest bogactwo, czyzby 
to bylo wszystko? Takie zycie, to niby wygodny, widny, cieply, po- 
rzijdny dom, pelny lokatoröw, z ktörych kazde'nu jest dobrze. Najle- 
piej zas wlaäcicielowi... Wi^c czego brakuje w tym domu?

Nie o takiem zyciu marzyla.
— A Maryncia? Biedna dziewczyna!.. przedwczesnie, przed

wczesnie... duchy ludzkie po to dostajij, skrzydel, zeby te skrzydla 
kaleczyö i lamac. Pan Stefan nie uznaje cierpienia, jalowych cierpieh 
duciia, dzieli ludzi na opieszalych i rzezkich, uazywa zycie £wiado- 
mem, ch§tnem uczestnictwem w zbiorowej pracy ludzkoäci... pan 
Stefan...

Urwala bieg mysli.
M^czijcy, wietrzny, suchy dzien. Kurzawa. Wzburzone drzewa 

zataczajjj, sie nad goäcincem i szumia, po bladem niebie biegna chmu- 
ry, brzydkie, pospolite, mnogie... I ten «zum nieustaj^cy, uiespokoj- 
uy, niepokoj^cy... Oi^zki dzien... Pragn^la ciszy .. Gdzie jes t  ci>za?.. 
W gabinecie Kamieuieckiego bylo cicho. Przez olbrzymie okna bez 
firanek wlewalo sie swiatlo jaskrawe i zimne. Przypomniala sie jej 
cala tamta scena, slowa Kamieuieckiego. Jakze  ona wröci do domu, 
do ojca, ktöry sie fudzi, do matki, ktöra chwycila sie tego iistu, jak 
ostatniej deski ra tu n k u . . Wolalaby nie dojechac!

Ot temu chlopu w koszuli jest  dobrze. St^pa twardo, sprezyscie, 
röwno, wyrzuca kos*j. Za nim kladzie sie wilgotny, wonny pokos.

A w domu ojciec milczy i gryzie sie w milczeniu, gospodar-two, 
ktöre jest  jak  wykolejouy pociijg, bezlad, uedza, moze juz ruina... 
trwozny szept matki, ktöra od duia po/.aru chodzi z ciijglyui 
dreszczem... obiad nie w pore, siostry bez lekcyj, w sukniach popla- 
mionych, niewypranych, podartych i niezaszytych, w ponczochach 
z dziurami, kurytarz pelny zydöw i chlopöw, ktörzy dopominajij sie 
pieniedzy... to wszystko jak  zmora...

...zycie jest  Swiadomem, chetueiu uczestnictwem w zbiorowej 
pracy ludzkosci...

A jeszcze uiedawno byla szczeäliw$, uie oceniala tego, ale jak 
bardzo byla szczesliwjj!.. w swoim cichym, blekituym swiecie marzefi, 
mysli, wysnionych uczuc i wysniouycli czynöw... patrzyla w uiebo,



w przyrodg, vv sny, patrzyla w przeszloöc przez ksiazki, w p r z y s z l o s c  

przez ksi§zycowe szyby rojen... zycie plyn^lo kolo niej spokojne, jak 
rzeka, rzucalo w niq myöli i uczucia swoje, jak  kwiaty — czekala.

...przychodzily t§sknoty, jak  placze, ale czekala, czekala, ie 
otworzq si§ podwoje, ze splynie blask. ze zat§tui ua drodze tupot...

...pisala zadumane souety, niby wieczorne odbicia w wodzie, ni
by szept trzcin, gdy dogasajg. zorze...

...cierpiala, ale tamto cierpienie bylo jak lot, jak  görne wspina* 
nie si§, jak  trud tego, ktöry plynie do brzegu...

...marzijc w ciemnej, swierkowej alei ogrodu, widziala m iasta  
dawue, palace, przegl4 dajq.ee si§ w turkusowej toni, milczqce komnaty 
w zimczyskach, owianych szmerem boröw, cele klasztorne ze smugq 
ksi§zyca na kamieniach podlogi, baszty i uiebo gwiazdziste nad pobo- 
jowiskiem widziala... gwarzyly dokola niej sny i zycie zdawato 
si§ snem nieskonezonym, wiekowym, odwiecznym.

...trzymala plomienny kwiat w dtoniach... pochylaly si^ usta do 
kwiatu...

Dojezdzala do Jaworowa.
— No i c»z? Jaks* odpowiedz przywozisz? — szybkim, trwo- 

znym szeptem na ganku przywitala jq matka — ojeiee nie mögl do 
czekac si§ ciebie! Wymawia sobie zbyt zimny i urz§dowy styl listu.

— Zla wiadomosc—zawolala zaraz potem, spojrzawszy w twarz 
cörki — jesteö taka blada.

Hanka podniosla r§k§, zeby zdjqd kapelusz, otvvorzyla usta, ze
by coö powiedziec i wybuchla placzem.

— Cicho!.. nie placz! ojeiee poslyszy... Trzeba to przed nim 
ukryd, trzeba cos obmyölic. Pan Stefan przyjechal, chodz tutaj!..

Hanka szlochala.
— Czego ty placzesz? — pytala jq matka — spotkala ci§ tarn 

jaka przykroöc? obrazili ciebie? Damy sobie rade i bez nich...
— Nie mog§, mamo, nie mog§! — szeptala.
— Czego ty nie mozesz?!
— Nie mog§!
Nie mogla, nie chciala dzwigad dalej takiego istnienia...
— Tatus czeka — zawolala ode drzwi wesolo jedna z dziewezy- 

nek — i pan Stefan zaraz odjezdza.



Na to imi§ drgu§la. Nie dostyszala pierwiej, ze on jes t  w domu.
— Jedna chwila szcz§Scia — prosilo serce — jedna chwila!.. 

a potem niech zuowu to samo...
— Widzisz — möwila tymczasem matka — obmyj oczy! Trzeba 

c0s pr§dko obmyslic!
Hanka obtarla Izy, zwilzyla zimng wodg powieki, ale nie shi- 

chala szeptania matki, ktöra möwila coä o dlui>ach, o zaciggni§ciu 
nowej pozyczki u zyda, o lichwiarskich procentach, o kl§sce...

Niespokojnie tluklo si § w niej serce. Machiualnie utkwila spoj- 
rzenie w zwi^dlem, zbiedzonem obliczu matki... serce kolatalo ja- 
kiems nagleniem...

— J a k  my oddamy te dlugi — frasowala sie matka — rosng, 
pochlong nas... Sprzedam kilka koni... tylko, rozumiesz, ani slowa 
przed ojcem! — dreszcz wstrzgsngt jej wgtlg postacig i otulita 
si§ w chustkg.

— Dobrze, mamo.
— Hanko! Opolska potrzebuje lektorki. Mozebyä ty si§ zgodzi- 

la? Placi tysigc rubli... To pienigdze...
— Pomysl§, mamo — odparia, spuszczajgo glowe.
— Pomysl, a teraz idz juz do tatusia! I  udawaj wesolg, zeby nie 

po tobie nie poznat...

*

* *

Pan Seweryn nawet i w duie wietrzne nie opuszczat werandv, 
przedewszystkiem dlatego, ze wyehodzila w ogröd i ze z uiej nie by 
lo widac zgliszcz, a potem dla wvsokich lip, rosngcych kolo samego 
domu, ktöre lubil nadzwyczajnie. Oparty w swoim ceratowym iotelu, 
z nogami 11a stolku, z ksigzkg, dziennikami i lekarstwem pod r§kgf 
sp^dzal tu wszystkie godziny. Nie czytat jednak zupelnie, lubo da- 
wniej mial zwyczaj powtarzaö: „uulla bora sine labore“ i brzydzil si$ 
prözniactwe.m. Myslal, wpatrzouy w zielong naw§ lip, moze 0 dtugim 
szeregu lat, sp^dzouych w tym domu, moze 0 surowem jarzmie zycia 
i ciezkiem brzemieniu zgryzot, moze 0 dawnych chwilach mlodoSci 
burzliwej, wygnanczej, ofiarniczej, 0 wielkim znoju dni, moze 0 wie-
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kuistej ciszy, ktöra szla ku niemu wysoka navvq, alei odkurhanu znad 
mogity syna... Myöli swoich nie powierzal nikomu. Czasami nakladat 
okulary i juz mial otworzyc ksig:<ke, ale zapadat wnet w dumanie, 
w swojg, milczgeg, zadum§, w ktörej byto cos z marzeuia i cos z zapa- 
mi^tania si§, jakby nad bezdemifj, tonig...

Milczat takze i teraz, jakkolwiek mial goöcia. Co prawda, Ste
fan od niejakiegos czasu nie nalezal do ludzi rozmownych.

Hanka podala mu swojjj, zimna dton i usiadla az w tamtym kon
cu werandy. Gosc przywitat si$ w milczeniu.

— I  cöz? — zapytat Seweryn.
— Dobrze.
— Co dobrze?
— Kamieniecki zgodzil si$ — wykrztusila cörka.
Pan Seweryn badat jg, podejrzliwie, ale nie pytat wigeej.
Nastgpito milczenie.
Stefan blgdzil w/rokiem po ogrodzie i Hanka zauwazyta, ze 

jest  zmieniony. Wydawat sitj takze oboj§tnym, roztargnionym i zrm- 
dzonym, a takim nie bywal nigdy. Ucisk ktadl si§ jej na sercu, ktöre 
juz znowu zgasto.

— Wi§cej jednak jest dobrycli ludzi, niz zlych — odezvval si§ 
Skibowski — zawsze w to wierzytem. Taki Kamieniecki! Hm... Nie 
spodziewatem si§.

—- Im czlowiek jest zacniejszy, tem wigeej widzi dobrych ludzi 
wokolo siebie — rzekl Stefan.

— Moze. Ho dobry czlowiek miluje, a mitosc udziela si§ innym, 
jak choroba zakazna.

— To pan szanowny byt chodzgcg cbolerg czy dzumg — zazar- 
towat Stefan ze sztucznym usmiechem.

Skibowski lubil miöd pochwat i zajasniata mu twarz.
— Nie wiem. In bonis voluisse satis est. Usilowatem, dgzy tem, 

pragngtem. Czy osiggnglem, nie moja rzecz sadzic — möwii niezupet- 
nie szczerze. Ale patrzgc codziennie przez tyle juz lat na te lipy, my- 
slalem sobie, iz zycie czlowieka winno byc jak  msniecie drzewa, ktö
re z drobuego nasienia wybuja \v gör$ setkit-m konaröw. Konary -  
to czyny... I nieraz po zawierucliach uczylem si§ od drzewa stac, 
trwac i zieleniec. I tylko teraz... — nie dokonczyl.

Potem zaezgl znowu gtosem surowym.
— A nie ebeiano mnie stuchad, nie mialem miru, bylem uiepopu- 

larny... Leon Niezaminowski! (Byt to prezes powiatowego Towarzy-



stwa Rolniczego). Cz§sto ciesz§ si§, ze juz odejd§, ze nie b§d§ wi
dzial... Nikt mnie nie rozumie i ja nikogo nie rozumiemL Inne 
czasy...

Gniewue jego oczy patrzaly w Stefana z pod krzaczastych brwi.
— Mlody jesteS, panie Stefanie — i dzielny, i nie do ciebie to 

stosuj§... Spoleczenstwo jest na zlej drodze. Zbytki, uzycie, kazdy 
dla siebie.. Stworzono ten nowy program wzbogacenia si§, z ktörego 
niby kraj cos tarn tego, i kazdy wzbogaca si§ dla siebie, a kto robi 
pieniqdze, robi podobno ojczyzn§...

Szarpal sol)ie sumiaste wtjsy.
— Och, nie na pieni^dzach i nie z pienitjdzy — gromil — bogdy 

kazdy dla siebie, nikt dla wszystkich... czuj§ zgnilizne i chlöd... kto 
tutaj kocha, kto troszczy si^? — pytal groznie — kazdy dla siebie, 
kazdy w palacu. Uzycie, pröznia, chlöd...

llrwal i zas§pil si$. Ciijgle myslal to samo i ciijgle powtarzal to 
samo. A nikt go nie sluchal! Wolal z wydmy, na ktörej, zdawalo mu 
si§, ze pozostal sam jeden.

W iatr  huczal w lipach i zryvval liäcie, ktöre wolno plyn§ly na 
t raw f , na w erand§. Lezalo ich duzo pod uogami, zielonych jeszcze, 
zdrowych.

— Niech pan podzi^kuje pani Annie — bardzo glo£uo z powodu 
szumu zagadal Skibowski. Wobec uprzejmoSci Kamieuieckiego, uie 
potrzebuj§ jej pomocy.

Stefan uktonil si§.
— To uiepospolita kobieta! Nadzwyczajnie ceni^ jfj, i lubi§ i pan 

jesteg szczesliwy, panie Stefanie, zeä taki} dostal posad§. Wymarzone 
stanowisko!

— Kolonia idealu — cicho, z bladym usmiechem powiedziai 
Stefan.

Potem, wobec sztywnej Hanki, möwili troch§ o Peplowie i rol- 
uictwie wogöle, troch§ o Towarzystwie Rolniczem, trochg o jakims 
sensacyjnym procesie. Wreszcie pan Seweryn, zm^czony, zapropouo- 
wal mlodym spacer po ogrodzie zupelnie jak przed paru tygodniami. 
1 poszli oboje.

Zielona, wysoka nawa alei pelna byla szumi^cycli skarg, jakoby 
piesni jakowychs rozzalonych organöw.

— J a k  pi^knie ojciec pani poröwnal zycie do drzewa — ode
zwal sig Stefan.

— Tak, panie.



Szli w milczeniu pod szumigcem sklepieniem, wsluchani w t§ 
wrzaw§ wiatru, ktöra byla to jak  opowieSc burzliwa, to jak  szlocha- 
nie. Rozechwiane skrzydla wichru trgcaly dusz§ Hanki i roztwieraly 
si§ w niej przewieje przepastne.

Przypominal sie jej tarnten spacer, z tamtym...
— Siluy wiatr.
— Tak.
— Deszcz nadciggnie.
W ola lajuz  nie nie odpowiadac. Dawniej rozmawiali inaczej. Na 

chwil§ ogarnijl jg  gniew, wnet opanowany przez wspölczucie. Mial 
zmieniong, mizerng twarz, przecierpial nad czems, byl taki jasny 
dawniej.. I  chcialaby zapytac, ale nie smiala.

Powiedziala za to, silge si§ ua spoköj, tlumigc uczucie, niepc- 
wnym gloseur.

— Ojciec cos wspominat.. pani Anna chce przyjSc z pomoeg... 
Klamalain... Kamieniecki odrzucit... - -  zlamaly sie jej slowa.

— Alez owszem — zywo podehwyeil Stefan — domySIalem si§, 
przypuszczam... znam Ivamienieckiego... pani Anna natychmiast...

Zwröcita glow§, zeby ukryc tzy, ktöre toczyly si§ po po- 
liczkach.

W  drzewach sznmiata opowieSc, pelna gniewu, i skarg, Ikan, 
i rozzalonych wolan.

— I  jeszcze. . niech pan poprosi panig Ann§... ze jezeli potrze
buje lektorki... jabym mogla... jabym chciala — wyszeptala.

Teraz na niego przyszta kolej wspölczueia. Dostrzegl jej Izy, 
ktöre tryskaly niewstrzymane, i opami§tat si§, poruszony wstydem. 
Spadly na nich ci^zkie kl^ski, zawitalo do tego zacnego, przyjaznego 
domu nieszcz^seie, a on czy przyszedt im z pomoeg, zaj§ty sobg, swo- 
jem cliorobliwem... usposobieuiem...

— Panno Hanko! dosyc! — poprosil jg mi§kko.
— Taka jestem gtup ia .. te l/.y... jak  dziecko... — szeptata.
— Wiem, cifj/.kie czasy, ci^zkie terminy przyszly na panstwo — 

möwil przyjaznie, jak  dawniej — takie ciosy mogg zachwiac nie je-  
dnym... zlamaly ojea pani, zlamaly panig... Pomoc si§ znajdzie... 
W  zyciu tr/.eba byc meznym i zmagac si§, i ciggle isö naprzöd, 
a z wiarg...

Sluchala z pochylong glowg slöw i glosu, i czynila si§ w niej 
slodka cisza.

Byl takim, jak dawniej, byl tym, ktörego obraz wielbila pamifje 
i pamietalo serce... Sluchala.



Pocieszal jg, i pokrzepial, möwii o zyciu i obowifjzkach, o spole- 
czenstwie i zadauiach ogölnych, o kraju, o niesmiertelnym zbiorowym 
czlowieku, o trwajijcym przez wieki trudzie ludzkoöci.

Odbiegal od tematu. Ona, Hauka, jej smutek i Izy, Skibowscy 
i kltjska — to wszystko zgubilo si§ i zniklo na tle rozlegtego obrazu, 
ktöry roztaczal... Möwii jak z ksiazki, sucho, coraz bardziej do siebie 
samego i tak, jak  gdyby chcial przekonac samego siebie, utrwalic 
w sobie te wierzenia, uwi^zad je do wlasnej duszy. Zapalu nie bylo 
w rozprawach jego.

— Nauczyciel, kazuodzieja, lekarz — pomyslala.
Chlöd beznadziejnej pustki powial ua niij, od tych znanych slöw. 

Zabrzmial jej w uszach wrq,cy, spieuiony potok wymowy Turow- 
skiego.

— A mlodoöö, panie, a zycie? — przerwala go prawie pomimo
woli.

Zamilkl i patrzal w ui<| wzrokiem zgaszonym, spojrzeniem 
prözni.

— Czyzby, panie, czlowiek — pytala szeptem wzburzonym 
i drz^cym — nie mial juz zadnych praw do zycia, czyzby zyc znaczy-
lo tylko umierac, zamierac, wi^dnijc? Wi§c po co to wszystko? Dla 
kogo to zycie? Po co te praguienia? ten glos, ktöry wola?..

Kroczyl kolo niej ze spuszczong glowg, ze wzrokiem, wbitym 
w ziemi§.

— Pan möwi o zbiorowym, nieömiertelnym czlowieku, o ludzko- 
öci, o spoleczenstwie, o trwajsjcym przez wieki trudzie, w ktörym 
trzeba uczestniczyc öwiadomie i ch^tnie, w ktörym nalezy zatracic sie
bie... A jesli kto nie moze, jesli kto czuje... jesli w kim duch wola? 
Na podobienstwo mröwek i pszczöl -  pan möwii... Nie, panie! Oto 
jes t  czlowiek, oto duch samotny: odr§buy i zuchwaly, duch glodny... 
I  cierpienie, panie... pan nie pozwala cierpiec, pan nazywa to wykro- 
czeniem niekarnego szeregowca... pami§tam wszystkie slowa pana, 
myälalam nad tem... Nie, panie!

Ewaly sie jej zdania, gnane niepokojem, bolesuy nawal mysli 
nie mieäcil sie w wyrazach.

— Twardjj, mialam mlodoöc, surowe zycie. Dnie i lata byly na- 
przekör woli mojej, pragn§lam wolnoöci... Pan mi dal „Nasladowa- 
nie“... odczytywalam, czytam... Ale ja  wiem, ze pan nie wierzy, ze 
pan uie czuje, ze pan tylko jako lekarstwo, jako podr§czuik... Eo 
gdyby pan wierzyl... Tego nie mozna jako lekarstwo... na zycie! Tarn 
uiema zycia! Milosne umierauie Bogu... A kto nie zdolal, kogo smaga



bicz t§sknot... Nie uuiieui byc pokorua, nie umiem zaprzec sie, i sam» 
nie wierztj, i dlatego te cele pana, to jak  lodowaty slup, obowiqzki, 
jak  zelazna sztaba por§eza, za ktörq trzeba si§ trzymac, zeby nie 
upasc — te slowa wszystkie zinine i martwe... Pan milczy?

Czula w nim wqtpienie i niepewnosc i na chwil§ z a m i g o t a l a  

w sercu jej zlosliwa rado£c.
— Kazdy ma cliwile slabosci — odparl pos§pnie — i kazdy pra- 

gnienie szcz§scia — szepnql.
— A pan dopiero... — nie dokonczyla.
Ale domyälil si§, co chciala powiedziec, i rzekl cicho:
— Przepraszam pauiq... Trzeba zaczsjc od siebie samego...
Szli oboje äröd szumiqcych drzew, ze zwieszonemi glowanu, 

oboje w bolesnem, niespokojnem zadumaniu.
— Pani uia twörczosc — odezwal si§ jakby z pociecliq.
— Twörczoäc...
Nawet i wiara w siebie opuscila jq. Twörczosß, sonety i sny, 

Ikajqcy placz zycia... A radoäc zycia?..
— Pani pami§ta — möwil usmiechajqc si§ — Hejnowskie s l o w a

0 twörcy, ze jest jak  dzieci§, ktöre smaga los-matka, zeby plakalo 
perlami?

I oua postanowila go pocieszyc.
— Spotkalam dzig, jadqc z Kamienczyc, paniq Ann§, i myslalam

0 niej. Powtarzalam sobie okreslenie pana, ze ona ma rozum dobroci
1 dobroc rozumu.

Milczal uporczywie.
— Pan wspominal mi niegdyä, ze zawdzi^cza obcowaniu z paniq 

Annq röwuowag§ i pogod§, ze w uiej jest dziwua jasuosc sqdu, ze 
jes t  jak  chodzqca odpowiedz, mqdra i treäciwa, ua kazdq wqtpliwosc. 
Niech pan korzysta.

Milczal. Dawniej kazdq wzmiaukq o Peplowie. o pani Opolskiej 
mozna bylo niby ki-zemieuiem wykrzesac z niego iskry wesela, ozy- 
wienia, zapalu. Spojrzala w jego bialq twarz i nagle w jasnowidzq- 
cem przeczuciu przestala möwic...

Przecbadzali si§ pod szumiqcemi, rozsierdzonemi lipami, jakby 
ua dnie wzburzonej rzeki. Mijaly dlugie cliwile.

— Dobrze, niech b§dzie, niech b§dzie — szeptala nad obumie- 
rajqcem sercem.

— I niechby odszedl stqd, zebym moglanie widziec go nigdy, ni
gdy... po co! po co!



— Prosz§ powiedziec zacz§la tak ciclio, ze zaledwie jg, dosiy-
• szal — prosz§ powiedziec... paui Annie... ze ja... nie mog§ by6... nie

btjdg lektorkg...
— Dlaczego, pani?..
— Rozmyslitaui si§... nie b$d§... nie mogg... Moze pöjdziemy juz> 

Panie?..

XV.

Gdy czterokonny powöz pani Anny Opolskiej zatoczyl si§ pod 
patac w Kamienczycach i pani H enryetta  przez lornetke poznala ko
nie, w salonie, gdzie poziewala juz zwykta popotudniowa uuda, zapa- 
nowala radogc ogölna. Pani Anna byta goSciem rzadkim i mitym, 
przywiozta z sobg naströj serdeczuy, czar niezröwnanej, ujmujgcej, 
zajmujgcej, niczem niewyczerpanej gaw§dy, ozvwienie. Kazdy jg lu- 
bil i podziwiat, gdyz ona zdawata si§ lubic i podziwiac wszystkich, 
kazdy miat to przekonanie, ze podoba si§ jej szczegölnie, a ona podo- 
bata sig wszy.stkim.

I  Pawet ulegt jej odrazu, skoro tylko weszta do salonu — wy- 
soka, zgrabna, pitjkna, uprzejma, wykwintna i strojna. Badat jg z od- 
dalenia.

Möwita, usmiechata si§, przekomarzata si§ z Lolem, wgchata 
kwiaty, poprawiata wtosy, zsuwata sobie z cieukich palcöw migoili- 
we pierSciouki, opiekow ata si§ cierpliwie m§zem, niedot^znym, suwa- 
jgcym noganii starcem, powtarzajgc mu, jezeli czego nie zrozumiat 
z konwersacyi i podpowiadajgc wyrazy, ktörych nieraz naprözno szu- 
kat, stuchata uwaznie, przechylajgc nieco swojg sliczng gtowg...

W kazdym jej ruchu, w kazdem spojrzeniu, w kazdej fatdzie jej 
sukni ukrywat si§ wdzi§k przedziwny, usmiechat si§ czar doskona- 
tosci.

W jej szarych, bez blasku oczach, mieszkata jasna mgdroSd, 
dokota jej „drogich“ ust unosiio si§ tchnienie dobroci, jej cudne, 
przedzielone przez srodek, natulone na uszy, sfalowane wlosy, spty- 
waty jak  wonna strofa...

W  salonie byt gwar. Kazdy cliciat przywtaszczyc sobie panig 
Ann§, kazdy cbciat z nig rozmawiac wytgcznie, by6 przy niej co naj- 
blizej.



Hrabina ubolewala przed mg, nad „zapaleniem vvyrostka roba- 
czkowego“ u kochanego pdre Meuillot, wtajemniczala jfj, w dalekie 
misye \v dalekich Chinach, pokazywala nowg modlitw§ francuskg, do 
Serca Matki Boskiej, prosila o lekarstwo na zadyszk§; paui H en
ryetta  zapytywala o nowiny ze swiata, Lolo plötl dowcipy, pani K la
ra  przynosila uumery pisma angielskiego z wzorami mebli sty- 
lowych..

Pani Anna möwila z kazdym i ze wszystkimi, sluchala z uprzej- 
mem zaj§ciem, zuala si§ na wszystkiem, wiedziala wszystko, ale nie 
byla dnia tego wesolg. Przychodzila na nig, od czasu do czasu zadu
ma, ktönj odganiala sztucznem ozywieniem, przymuszonym uömie- 
chem, zartem, zabawnem zapytaniem. Nie uszlo to niczyjej uwagi.

— Mais vous avez quelque chose ma chöre — kilka razy pytala 
j$ pani Kamieniecka.

— Alez nie... doprawdy, nie mi nie jes t  — odpowiadala, 
marszezge swoje gladkie czolo i jeszcze staranniej otulala si§ w swöj 
zwykly plaszcz towarzyskiej czarodziejki.

Pani Heuryetta wszakze nie byla z niej „zadowolonij,“ i zapropo- 
nowala, moze dla tego, zeby j$ „rozruszac“, moze z innej jakiej ra- 
chuby, wycieczk§ do lasu na t. zw. majöwk§. Opolski czul si§ nieco 
zdrozonym, hrabina troch§ bala si§ wiatru, ale pani Kamieniecka 
szczegölnie lubila takie nagle projekty, miala szczegölny dar organi- 
zatorski i za nie nie chciala odstgpic od swego pomyslu.

— J a  tak lubi§ natur§! — möwila — öwieze poAvietrze, widoki, 
herbata na Igce .. J e s t  w tem cos sielskiego, cos poetycznego... po- 
wröt na lono przyrody...

I  postawita na swojem. Zajechaly powoz'y i wyruszono (pröcz 
Kamienieckiego, zaj^tego przyjmowaniem urz§dnika) ze ömiechem. 
Tylko brek, w ktörym Pawel wiözl Ag§ i Marynci§, toczyl si§ ponu- 
ro. Pawel patrzal w jasne, wesole, uciekajgce parasolki powozöw, 
mkngcych na przodzie, odwracal si§ czasami do swoich pah, udawal 
zaj§tego konmi. Z tylu sun§ly dwa furgony ze sluzbg, z samowara- 
mi, z przyborami, zjadlem. Chlopi, ktörych spotykano, klaniali si<j 
unizenie, stawali, jakby zdumieui, spoglgdali w slad za p§dz$cymi 
z uciechij...

Droga nie byla dalekg. Niebawem wjechano na gladkjj, Igk§, 
okolong, suchym, szumifjcym borem, ktörg, obrano na t§ wycieczk^.

Lokaje rozpostarli dywany 11a szmaragdovvym aksamicie trawy 
(odwazniejsi mieli zamiar usigsc na ziemi), ulozyli poduszki, ustawili



krzesla i stoliki i zaczgla si§ majöwka, fete champetre. Podawauo 
l°dy trzech gatunköw: czekoladowe, Smietaukowe i pozionikowe, 
i owoce, potem mocnq herbat§ w cennych porcelaaowycli filizankacli 
i ciastka w srebrnyeh koszach, potem cukierki w okrqglych, plaskich 
P'idelkacli.

Wszystkim sluzyl apetyt.
— Alboz nie warto bylo przyjezdzat5, — zachwycala si§ pani 

H enryetta—taki widok! Iqka, las, szumyL Jakaä sielska poezya! po- 
Wröt na lono natury... I bez zadnego klopotu... U mnie wszystko 
'v mig... Sitöt dit, sitöt fait!

— To znakomicie dziala na apetyt — dodal ktos.
Z za rözowycli pni sosen niesmialo wybaluszaly oczy na t<j 

rzadkq uroczystosc dzieci wioskowe bose i brudne, ktöre moze zbiera- 
iy po lesie jagody. Strzelcy w bialych rekawiczkacli, odganiali je 
szturcliancami, z gniewnem lajaniem ciskali w nie gal§zmi, ale, od- 
P§dzone z jednego ukrycia, vvracaly w drngie i palrzaly chciwie 
z uciecbq, trzymajqc dzbanuszki w rekacli, jak na dziw jaki, na to 
'•cztujqce sröd Iqki na dywanach, krzeslach i poduszkach barwne 
grono... Wreszcie pani H enryetta  kazala je przywolac. Znowu strzel
cy niemalo rozdali szturchancöw, zanim zdolali zagnac je do kupy 
1 przywies'c przed paniq... Pani Henryetta  pogladzila dzieci po roz- 
czochranych glowach, zapytala je o imioua i lata, o wyznanie i kate- 
chizm, obdarzyla cukierkami, ciastkami, kupila jagody. Dzieci cofn<]- 

si§, nie okazawszy zadowolenia, nie wyraziwszy wdzi^cznosci. Co- 
laly si§ kupq oglupiate, wystraszone, nieme i znowu st.an^ly za drze- 
Wem, zeby przyglqda6 si§. Strzelcy zostawili je w spokoju.

— J a k  gdyby male zwierzqtka — westclm^la pani H enryetta— 
dzikie, przerazone, nieufne, nieumyte! Kiedy tez zawita i do nas kul- 
tura!..

Pawel nie spuszczal oczu z dzieci i niewiadomo dlaczego zmar- 
twycliwstaly mu w pami§ci tarnte nagie, radosne, szczesliwe, krzykli- 
We gonitwy po Iqce przy mostku, chude, opaloue, zwinne ciala, plus- 
kajqce plywauie...

Odwieczny bör, niby stuletni pustelnik, szepcqcy pacierze, szu- 
ttial i trzqsl zielonq brodq. Czasami prasnela szyszka, zrzucona przez 
wiatr, albo z loskotem leciala galqz. Chyze climury sun§ly poniebie... 
Lijka byla niby wn§trze Swiqtyni o bl(jkitnem sklepieniu, wspartem 
na smuklycb z zielonemi, bujnemi kapitelami bursztynowych ko- 
lumnacli.



Pawel, przez niesmialosc, odczuwaug wobec kazdej uowe.j osoby, 
trzymal sig zdala od paui Anny, wigc ona tembardziej postanowila go 
podbic. Kzucila w niego kilka razy przelotnem spojrzeniem, wreszcie 
zaczepila go sama:

— Pan niedawno w naszych stronacli. Nie znajgc pana, juz sly* 
szalam o jego pierwszych krokach w Naborowie, tak bardzo szla- 
chetnych...

— Pierwsze kroki, proszg pani. Kazdy potrafi postawic kilka 
kroköw.

— Tak, kazdy, ale kazdy postawi inne. Czlowieka wlasnie naj- 
lepiej mozna poznad z tego, jak  zaczyna. Potem zycie nieraz staje 
w poprzek i truduo i£d dalej.

— Wigc jak  ty radzisz, ma clierie — przerwala hrabina, w t y k a . -  

jgc zlote binokle na kouiec nosa, z notesem w rgce—jak radzisz z te- 
mikroplami? przed jedzeniem, czy po jedzeniu? Tak nie mam pamigci—

— Przed jedzeniem, pani lirabino. Sama to pani zapiszg—i P° 
chylila swoje cudne, przedzielone przez srodek, wlosy nad notesem-

— Wlad do kieliszka letniej, przegotowanej wody — dyktowala 
sobie.

— Ze tez pani umie jeszcze i Ieczyc! — rzekl Lolo.
— KtoS powiedzial, iz lekarzy jest zawsze wigcej, niz chorych—

— zazartowala.
— Zalujg, ze nie mogg poddac sig lekarskiej opiece pani...
Zasmiala sig dzwigcznym, bardzo szczerym, bez cienia kokiete-

ryi, Smiechem.
— Panie! Takie komplementy u konca X I X  wieku i wobec ko- 

biety, ktöra jest  takze u konca swego wieku.
— J a k ie g o  w ieku?

— Wieku mlodoSci, wdzigköw, podobania sig...
— Kuzyn Pawel — ztosliwie odezwala sig paui Klara, r o z d r a -  

zniona zachwytem Lola dla pani Opolskiej — dowodzi, ze kobieta do 
lat dwudziestu jes t  mlodziutkg, a od dwudziestu lat do smierci wie* 
cznie mlodg.

Pani Anna spojrzala na Pawla.
— Wigc kobieta, zdaniem pana, nigdy nie moze byd dojrzalg?
— J a k  pani okresli dojrzalusd? — zamiast Pawla zapytal Lob».
— Dojrzalosc zaczyna sig wöwczas, gdy kobieta przestaje my* 

slec o sobie, po to, zeby mySled o innych.



— Jezeli kobieta ma dzieci nie nazbyt snbtelnie rzekl Pa
wel — taka dojrzaloöc moze przyjäd, kobiecie samotnej truduo zwal- 
czyc egoizm.

Jakas  troska zmgcila ua chwilg jasne, mgdre, szare oczy pani 
Anny.

— Zawsze sg blizni, prosz§ pana — odparta cicho, jakby bez 
przekonania.

— Alors vous etes de l’avis, ze egoizm do pewuego wieku nie 
jest  wyst§pkiem.

Jako matka pi§ciorga dzioci, pani Henryetta  lubila rozmow§
0 wychowaniu i szczycila si§ wycliowaniem svroich dzieci.

— Zaprzeczam najkategoryczniej. Egoizm jest odroslg grzecliu 
pierworodnego i t^pilam go zawsze od najmlodszych lat w rnoicb...

— Cöz jes t  pniem grzecliu pierworodnego, samym grzechem 
pierworodnym, jezeli egoizm to tylko odrosl? — pytal Lolo.

— Pycha — powaznie i smutnie zawyrokowala lirabina.
Pani Opolska przeczgco potrzgsla glowg.
— Egoizm jes t  praojcem zlego...
— A z  milosci powstajg wszystkie szlachetne, bohaterskie czy

ny ... — wybuclin§la naraz panna Maryncia.
— Marie! — jak zwykle skarcila jg matka.
— Co ona powiedziala? — kazal sobie powtörzyc Opolski.
— Ze z milosci powstajg wszystkie bohaterskie czyny — glos'no

1 cierpliwie powtörzyla zona.
Paralityk  pokiwal glowg z grymasem uömiechu, pokiwal niedo- 

l§znym palcem w stron§ podlotka.
— Pan mnie nie zrozumial! — wr/.asn^la do lez zmies/.ana pa- 

uienka — ja nie o tej miloäci...
— Marie!..
*- Co to jest ta, albo nie ta miloöc? — drwil Lolo.
Tymczasem Opolski, pelen wesoloöci, wcigz wykrzywiat 

w usmiechu swoje czerwoDo-sine oblicze, wreszcie z figlarnem mru- 
gni§ciem, przywolaJ do siebie zaploniong Marynci§ i njgl jej r§k§, ze
by cmoktac na niej dlugie, sliskie calusy.

Pani Anna, z cienksj zmarszczkg na gladkiem czole, j§la szybko 
möwi6 coö w dalszym ciggu na temat egoizmu. Na t§ clnvil§ nadje- 
cliat Kamieniecki, ozywiony, lekki, zwawy, w doskonalym hamorze, 
prawie swawolny. Wyöciskal Opolskiego, calowal r§ce pani Anny.



— Jakze wdzi§czny jestem okolicznogciom — prawil — ze wrö- 
cily uam naszq czarodziejk§, ktöra miala brzydki zamiar opuszczenia 
nas na dlugo... jakze si§ ciesz§l

— Pan cieszy si§ z cudzej biedy! — smiata si<j pani Anna — j a 
tak pragn§lam tego wyjazdu...

— J a k  zbawienia?
— J a k  smierci! — wtnp 'il  Lolo.
— Lolu! — oburzono si§ na niego.
— Co kto woli — tlömaczyl si§.
— Kazdy boi si§ smierci — dowodzila pani Klara.
— Bo tak byc musi — wstawila hrabina.
— Smierc nie zawsze jest strasznq — powaznie, z  jakiems za- 

mysleniem we wzroku, zacz§la pani Anna — bywa oboj^tnq, gdy nie 
zyjemy dla siebie i bywa upragnionq, jesli w rachunku zyciowym bi- 
lans si§ nie schodzi, jeSli jes t  zbyt wielki deficyt w kasie s z c z ^ ä c i a .  

J e s t  granica — przeciqgn^Ia rys§ paznogciem po dywanie — w ser
cu czlowieka i w silach zywotnych czlowieka, gdy nieszcz§scie prze- 
kroczy t<j granic§, czlowiek nie moze juz znieS6 doli i t § s k n i  do 
Smierci.

Kozmowa wzi§la lot zanadto görnjr i byto milczenie.
— A pani? — niespodzianie zapytata Klara.
— J a  — zmieszala si§ — nie zastauawialam si§ nad tem.
I znowu nastijpilo milczenie.
Pani Anna patrzala na kolyszqce si§ wierzcholki drzew, na 

oblok, ktöry przeciqgat nad niemi, i stan^la przed uiq szara, ci§zka 
nuda kilku ostatnich tygodni, nuda milczqcych pokoi olbrzymiego 
domu, po ktörych przechadzala si§ bezczynna, znuzona i martwa, 
pelna niepojetego, uieznanego przedtem udr^czenia.

— Czy to juz zawsze tak b§dzie? — pomyslala.
— Pani byla teraz w Warszawie — wesolo zagadal Kamie

niecki — pani bywala, bawila si§, badala i szperala, my na glucbej 
wsi od tak dau na... pani powinna nam opowiadac... Co pani slyszala 
nowego o Karolu i pani Izie?.. Czekamy!..

— O pani Izie? nie nowego... Idq do rozwodu.
— A Karol oddaje jej polow§ funduszu?
— Tak.
Zapanowal gwar, gdyz wszystkich za’mowal i poruszal naj- 

swiezszy Skandal w swiecie.
— Nie ogadujmy — prosita hrabina.
— To nie jes t  ogadywanie, moja ciociu — zaprzeczyla Kamie- 

niecka — trzeba sig oburzac na zle.



— A przed doskonatoScig bic czolem — podchwyci! pan H ilary  
i ostentacyjnie pochylit sig w strong pani Anny.

Pani Anna wiedziata, ze uchodzila za takg, pragngta byc nie- 
skazitelnie doskonalij w opinii ogötu i usmiecbngla sig tak, jak  
uSmiecha sig czlowiek, gdy styszy przyjemng pochwalg.

— Pan zawsze jest peten galanteryi...
— Albo/. nie nalezy oburzac'sigl — w dalszym ciggu napadala 

Pani H enryetta—porzucac mgza i dzieci, dawac zly przyktad, deptac 
P« przykazaniach dla jakiegoä tarn engouement... Karol jest  najbar- 
dziej winnym, bo gdyby nie dal pieuigdzy...

— Podobno uczynit to, namöwiony przez brata.
— Hrabia  Tobiasz, znauy dziwak.
- •  Ale pani, paui Anno — odezwal sig Lolo — nie wypowie- 

•lziata dotychczas swego zdania. Pani taka surowa i niezlontna.
Myslala chwilg.
— Milczg, bo moze uie mam s^du o tych rzeczach, bo nie zazua- 

lam podobnych wstrzgsnien — odparla z prostotg.
— Pani jest wyzszg ponadto wszystko znowu z pochlebstwem 

r uszyl Kamieniecki.
— A moze nizszg — dodata cicho i popadla w zadumg.
— Pani mysli... O czem pani mySli? — zapytal Lolo.
— Myslatam — rzekla gtoSno, patrzijc przed siebie — ze nikt 

Jeszcze nie napisat ksig/.ki bez mitoSci. A sg zycia bez mitoäci...
— Koteczek ma jeden grzeeh — zabelkotat naraz Opolski — 

koteczekjest uparty. Namawiam oddawna, zeby oddalila pana Stefa-
— za nie! Od czasu, jak 011 raczy zajmowac sig administracyg, nia- 

J^tki nie przynoszg oui rubla dochodu, ani rubla! Jakze to trzymac 
takiego rzgdcg?..

— Nie rozumiesz, möj drogi—zywo zaczgla pani Anna i urwala.
— Ale naduzyc sig nie okazalo? — z zajgciem zapytal p. Hilary.
— Bynajmniej — spokojnie odrzekta pani Anna — jest praco- 

wity i snmieimy — i zupetnie niepotr/ebnie a zanadto dlugo, zanadto 
Pracowicie wygladzala sobie na sukni jakgs wstijzkg.

Chwilg byla cisza.
— Pani ma cudowne pierScionki — odezwala sig Klara, ktöra 

°pröcz stylowych mebli kochata sig jeszcze w kosztownosciacli — 
"iech pani pokaze.

— Je s t  jeden nowy... proszg pani...
Pani Anna ozywita sig i zdjgla wszystkie pierscionki. Pierscion- 

ki przechodzily z rgk do rgk i wywigzata sig nieskonezona rozmowa 
temat drogich kamieni.

Pawet nud/.it sig i, ogaruigty troskg, poczynat z upragnieniem 
°£lgdac sig na konie. Zblizat sig wieezör i moment odjazdu. Dzis



przed noca pozegna wszystkich. Ciagle siedzial ze spuszczong, glowi} 
i nie podnosil na nikogo oczu. Nie mögl i nie chcial...

Slyszal kazdy szelest jej sukni... Podawala mu cukierki i ciast- 
ka nie bral, dzigkowal, nie podnos/gc oczu...

Jakze  to bylo trudnem i cigzkiem! Nienawidzil Lola.
Teraz ona swoim chropawym giosem möwi coö o brylantach - 

kiedyz bgdzie koniec?
Ale pani Henryetta  wlaönie wydawata rozkaz, zeby mlodzi uzyli 

ruchu, zeby odbyli spacer po lesie.
— W waszym wieku trzeba jeszcze marzyd i poetyzowac — za- 

chgcala ich—idzcie!
Poszli w pigcioro przez bör szumiijcy, po sliskim igliwiu. Lolo 

z panig Klar;} zostawali coraz bardziej w tyle, wreszcie znikli zu
pelnie.

Pani Klara wzburzona i rozdrazniona, z plongcemi puliczkanii 
milczata.

* Powtarzam sobie od kilku godziu—zaczijl Lolo jedno: Boze 
stwörz mnie Opolskim!

— Dalibög prawda—dodat trywialnie—mialbym takg zong! "  
smial sig—tak;], zong!...

Ale ona nie podzielala jego wesolosci.
— Milcz lepiej!—burknela.
— Nie lubisz mnie?
— Brzydzg sig tobg!
— Czyzby nieodwolalnie! Wydaje mi sig, ze nie. Lolo jest cos 

wart, Lolo jest dobry, Lolo jest kochany. To tylko obloczek zleg0 

humoru...
Wziijl jg pod rgkg, przytulal sig do niej... Klarzo poczgly drzec 

ramiona.
— Ojjolskatopigknakoliunna, zimna kolumna z marmuru, o ktö- 

r$ mozna chlodzic czolo, — ty jestes, jak  czara pelua po brzegi, j 11̂  
upalne poludnie, jak  wodotrysk w ogrodzie Astarty, jak gonjcy szept 
w noc letnii} pod drzewami, ty jesteä, jak röza...

— Klamiesz!—krzykngla.
— Co ja klauiig! Nie klamig nigdy! Mam wszystkie inne grze- 

chy. Ty jesteö jak röza w cudzym palacu. Przechodzg zdala, patrzg 
przez okna, spoglgdam i tgskuig...

— Klamiesz! — powtörzyla.
— Spoglgdam i tgskuig — plötl dalej, lubujgc sie w przenos- 

uiach swoicli i obrazach—i w snach moicli widzg ciebie, ze kwitniesz 
dla mnie, ze mogg zblizyd sig do ciebie, pochylic sig nad rözg, umrzec, 
calujgc rözg... Odepchngla go gwaltownie.



— Klamiesz!—zawolala, patrzqc mu w oczy— oszukujesz, drwisz, 
powtarzasz rzeczy, szeptane juz sto razy innym kobietom... A  gdym 
ja wöwczas, na kl§czkach— pami t̂asz— möwila prawdy, kiedy bylam 
taka nieszcz ŝliwq, kiedy zapytalam ciebie, kiedy prosilam... ty mnie
0 nicosci i nirwanie...

— Moja droga! niebqdz tragiczna, bo staniesz si§ uuduq!
— O nicosci i nirwanie, o znikomosci wszystkich rzeczy! — uno- 

sitasi  ̂ Klara z krzykiem—osznkiwales i oklamywales mnie, obalamu- 
cileä... czego ty chciales odemnie, czego? C/ego snules si§ zamnq, gada- 
le£ o porozumieniu, budziles we mnie wspöiczucie westchnieniami 
uieszczescia w tancu? Czego siedzisz tu teraz i szepcesz? Przeciez 
ty wiesz wszystko i rozumiesz, ze co bylo...

- Klaro...
— Ty dobrze wiesz, ze ja z tym... okropnym czlowiekiem jestem 

nieszcz§sliwa, ze tamto, jak bylo, tak jest, ze ja tego sJuchac nie 
mog(j... Sam namawiales mnie, zebym ja poszla za tego... okropnego 
czlowieka, uczyles mnie lekko brac zycie, ktöre jest liolubcem nad 
przepasciq, snem o nicosci, dzieckiem glupoty i nudy... Nauczylam si§ 
slöw twoich na pami§<5...

— Klaro!
— Czytalam twoje ksiqzki, pisywalismy do siebie melancholijne 

listy-- a teraz ty tu... teraz ja jestem nieszcz l̂iwa...
Zaniosfa si§ od placzu.
On stal chwilg bezradnie, potem pödszedl ku niej, objqljq 

z litognq pieszczotq.
— Klaro, jiie placz! —prosil.
Klara  szlochala.
— Klaro! biedna jesteiä...—möwil—ja ciebie zawsze bardzo... ja 

wöwczas balem si§..
Tulil jq.
— Klaro...
Nagle oplotla go ramionami, ukryla twarz na jego piersi, sci- 

skala go z calej mocy, potem j§la calowac mu oczy, skronie i wlosy 
bez konca, bez konca...

— Boze, Boze... szeptala z j k̂iem.
Tymczasem milczace znudzenie towarzyszylo Pawlowi, Adze

1 pannie Marynci.
Möwili do siebie krötkiemi zdäniami, ktöre byly niby mokra pa- 

j<jczyna, o pogodzie, o wichrze, o majöwce, bardzo udanej, o pani 
Opolskiej.

— To nadzwyczajna kobieta!—rzekl Pawel.



— Wcale nie! — obruszyla sig Maryncia—bo popelnila podtoäc.
— Jakg podlos'c?!
— Ze wyszta za mgz za czlowieka, ktörego nie mogta kochac.
— Co ty möwisz, Marie? — zdziwila sig Aga.
\V chwilg potem migdzy siostrami wy wigzal sig spör z powodu 

dzieci wioskowych, ktörych ciekawe natrgctwo oburzato panng Age- 
Pawel nie bral w nim udzialu.

— Kuzyn rozmarzony? zapytala go Aga.
— Las szumi...— odparl bezmySlniH.
— Börszumi, jak dawniej, jak nad dawnymi ludzmi, szumi o daw- 

nych rzeczacii, o dawuych smutkach... przesztoSd szumi...—cicho po- 
wiedziala Maryncia.

Szli w miiezeniu sröd scigtych z bursztynu kolumn po Sliskim 
igliwiu, pod szemrzgcem sklepieniem.

— Kuzyn wyjezdza z Kamienczyc innym niz przyjechal?—zn°' 
wu zagadala Aga.

— Nie.
— I nie tutaj kuzyn nie zostawia?
— Hm tak... nie... tak...
— Czy to jest rzeczeenna?—pytata, zusmiechem marzgeymi sen- 

nym, szepege obietnice rozkoszne.
— Ubogi jestem...
— A gdybym znalazla tg rzecz zostawiong, czy mogg wzige jg 

na wlasnos'c?
Bralo go odurzenie. VVidzial jej biatg rgkg z rysunkiem na- 

brzmialych zyl, spoczywajgcg ua sukni, widzial ukradkiem tg twarz 
szczgsliwg i senng—möglby miec szozgScie...

— Oto pani Klara—rzekl stlumionym, nieswoim glosem.
— Zabawialiscie sig wesolo?—zapytala pani Klara, ktöra mial* 

nadzwyczajnie Swiecgce oczy.
— O, bardzo! — odpowiedziata za wszystkich Aga.
— My möwilismy o zyciu i milosci-gloSno, po swojemu gadala 

Klara—i ze malzenstwo tak sig ma do miloSci, jak ocet do wina.
— Bywa ocet bez wina—mrukngt Lolo.
— Pijmy wino—wola Klara.
— A gdy jedno wino zamieni sig w ocet, ualejmy sobie Swiezego! 

operetkowo zanucil Lolo.
— Pijmy wino!—möwil Pawel i przysungl sig do panny Agi.
— Wino szczgScia—szepngt.
Usmiechala sig.
Byli juz na Igce, gdzie starsze towarzystwo znowu rozpatrywa- 

to postgpek Karola i pani Izy.



— Nie ogadnjmy —powtarzala hrabina.
— A lez uioja ciociu.
— Hrabia Tobiasz—to dziwak, jesli nie kawat warjata—dowo- 

dzit Kamieniecki znam go, rozmawiatem z nim! .Iak on zyje! Jak 
prowadzi interesy! Pöjdzie moze prosto do nieba — nie przeczg, za 
swöj ascetyzm, zostanie moze äwigtym, ale tu na ziemi pizynosisa- 
uig tylko szkodg... popsuljuz nam Lwa Mierzejewskiego... Szerzy 
mistycyzm, batamuci umysly, odrywa od pracy i rzeezywistoöci.

— Ohcialabym spotkac tego czlowieka! — w zadumie szepngla 
pani Anna.

— Chce pani! Zaraz przyjedzie... Niech pani tylko napisze, ze 
szuka drogi, ze tgskni do prawdy. Zjawi sie niespodzianie, wysoki, 
chud.y i smutny—drwil Kamieniecki— z tg swojg ksigzkg, zatopi pa- 
nig w marzeniach, w poezyi, w mesyanizmie, w mistycyzmie—kome- 
dyant! Pani czytala tg jego ksigzkg? Toz bzdurstwo!

Wywigzala sig dtuga dysputa migdzy panem Hilarym i panug 
Anng.

Pawel przysluchiwal sigz zajgciem —ajednoczeönie oczami, ktöre 
juz puslusznemi byc nie chcialy, wypisywal na twarzy, na biatych rg- 
kach panny Agi— piekgce, uatarczywe wyrazy ;. Usmiecliala sie do nie
go... Möwila: dobrze...

0  zachodzie slonca pani Henryetta dala znak do odwrotu.
Gdy wszyscy wstali, Aga zblizyla sig ku niej.
— Jakze id/.ie? — pötgtosem zapytala matka.
— Dobrze—szepngla cörka i pocalowata jg w rgkg.
Pawel zdaleka widzial ten ruch i szept, dostrzegl szybkie jedno- 

czesne spojrzeme obu pan, zwröcone w jego strong.. Na nowo za- 
brzmiat w nim ohydny smiecb Lola...

Zawrotna gorgczka opadla w mgnieniu oka tak, jak przyszla. 
Mrozgcy powiew szedl od rozumu i styglo serce, przez chwilg szalo- 
ne, i krzeplo postanowienie nicodwotalue, gorzkie, zimne...

— Pijmy wino bez octu—zartowala kolo niego Klara.
— Pijmy wino nad otchlanig... Rzucajmy sig w otchlan upoje- 

nia...—gadal Lolo.
Pawet oddalit sig od nich.
Pani Auna stata samotna öröd Igki. Zapinajgc sobie rgkawiczki, 

podniosta oczy w niebo. Przecudny obtok rözowy plyngt po nad so- 
snami, nad zielong gestwa wierzchöw, jak ptak o krwawej piersi,
o ognistycli piöracb. Przypomniat jej jakgs daleka tesknotg, zachody, 
widziane przed laty, zachody slonca w Peplowie... Ile ich jeszcze 
bgdzie na dlugiej drodze zycia? Duzo, duzo... A zawsze to samo...



Tyle jeszcze zachodöw nad dlugq drogq zycia! Skqd jest ten z m i e r z c h  

nudy? Co zgaslo w niej czy dokola niej?...
Zawsze i codzien to samo!... T e  clunury rumianeizlote, te chmu- 

ry wieczorne od dni najdawniejszych budzily w niej jakqs mysl 
nieuchwytnq, ciqgle te samq moze nadziej§... z usmiechein nadziei 
gonila za niemi wzrokiem od tak dawna... To p r / . y z w y c z a j e n i e  

zostaio...
Rözowy oblok przeplynql, nadciqgat inny, takze purpurowy na 

bl k̂itnem polu, wqtiy, gnany od slonca, na wschöd w noc...
—  Siuze pani—odezwal sie p. Hilary, podajqc jej rami§.
Drgu§la sploszona.
— Panstwo przenocujq... Nawet nie pytam o to, bo tak byc uiu- 

si... panstwo zabawiq kilka dni... koniecznie...
— Dobrze—zgodzila si§ pani Anna, myslqc jednoczeänie, ze nie 

potrzebuje, ze nie ma czego spieszyc do domu... Nuda... K a m i e n i e c k i  

dzi§kowal i calowal jq po r§kach.

(D. c .  D . ) . K a z i m i e r z  Z u z i e c h o w s k i .



flroerykanski filozof poeta.
(RALF W AL DO EMERSON).

Blizko cwierc wieku uplywa, od chwili kiedy w Concord, nie- 
wielkiej miescinie Ameryki Pölnocnej, zamkngl oczy Ralf Waldo 
Emerson, jeden z najglgbszych myslicieli ubieglego stulecia, a uieza- 
przeczenie uajoryginalniejszy umysl, jaki Ameryka wydala. Przed 
dwoma laty z okazyi stulecia jego urodzin poswigcily mu miesigczni- 
ki amerykanskie i europejskie uroczyste wspomnienia. Lecz na tem 
koniec. Nie zapelnil swojem imieniem szpalt pism codzieunych i ty- 
godniowych, nie przedslawil sie z laski popularnego autora szerszej 
fubliczuosci w ksi ẑce barwnej i poczytuej. Jak za zycia ciszg wy- 
tworiii} umilowal i nigdy sig nie ubiegal o tanie wawrzyny, tak i po 
•smierci st$pa za nim slawa wyniosla i cicha, a jaskrawe, pospolite 
dziecko dziewigtnastego stulecia, rozglos krzykliwy, nie ma odwagi 
poigrac z jego imieniem. Pisma jego, z arystokratycznego ducha 
w wolnej demokratycznej Ameryce zrodzone, nie zst^pily dotych- 
czas do szerokich mas czytajijcej publicznosci i prawdopodobnie po- 
pularnemi nigdy nie b§dsj. Tlömaczono je czgSciowo na jgzyk nie- 
miecki i francuski, w kazdym cywilizowanym narodzie zdobyl sobie 
Emerson garäd wielbicieli i wyznawcöw, nawet bardzo gor ĉych 
i dbalych o siawg mistrza-, w Anglii torowal mu sciezki jego wielki 
przyjaciel Carlyle, we Erancyi pisal o nim Maeterlinck, w Niemczech 
apostolowal za nim z entuzyazmem wybitny krytyk, Hermann Grimm, 
a przeciez Emerson pozostal böstwem tylko we wlasnym koSciele. 
Prawda, ze malo chyba rzeczy röwnie trudnych do tlömaczenia, jak te 
rozprawy i medytacye, ktöre „essay’ami“ nazywal-, prawda, ze czyta- 
nie wymaga pewnego skupienia i wysilku umyslowego; gtöwna jed- 
nakze przyczyna tej wylijcznosci pism Emersona lezy w tem, ze trze
ba urodziö sig jego krewnym lub powinowatym po ducbu, trzeba by6, 
möwî c jego slowami, dzieckiem tej samej niebieskiej szerokosci, aby 
znaleöc w nim upodöbanie. Ducli to tak bogaty i odrgbny, ze warto 
z nim zawrzec znajomosc, chochy przelotna tylko, dla zaspokojenia



literackiej ciekawosci, lecz swoje prawdziwe, wyraziste oblicze, 
Emerson pokazuje tylko tym, co z nim poufale i blizko obcuja i cze- 
sto do niego wracajij. Dla takicb Emerson moze sî  stac ksiqzkq, co- 
dzieuuq, podrecznq, jak dla innych Goethe, Dante lub Shakes
peare.

W dwöch tomach zamknql Emerson caly swöj dorobek umyslo- 
wy, owoc dlugich i dojrzalych rozmyälan. Widzial, ze pospieszna 
i gorqczkowa praca zalewa w starym i nowym swiecie rynki literac
kie niedojrzalemi plodami i ze ta powödz przybiera gro/.ne rozmiary. 
G'echq jego umyslu byla sumiennosc i rzetelnoSc, zawöd pisarza uwa- 
zai za poslannictwo, wi§c podobna robota przejmowala go wstr§tem. 
Sam kierowal si§ zasadq, aby jaknajmuiej drukowac. Chcial tylko 
to przedstawic ludziom, czegoby inny powiedziec im nie nmial 
i skutkiem tego owe dwa tomy zawierajq na malej przestrzeni taki 
ogrom mysli i tresci, ze moznaby niemi kilkanascie obdzielic ksiazek-

Dziwue wrazenie ogarnia czytelnika, gdy si§ w te kartki z;:-
gl§bi.

.lakby przemöwit czlowiek innych wieköw i innej planety. Ta
kie niepodobue te slowa do zwyklej mowy naszego literackiego swia
ta! Chwilami zdaje si§, ze jakis marzyoiel-w<jdrowiec, zagnany uio- 
rzem na wysptj odludnq, zapatrzony w bezmiar nieba i oceanu opo- 
wiada swoje sny i wizye samotne, a i'zasem zuöw przeinacza si§ 
Emerson w proroka, ktöry z wysokiej göry patrzy na ludzkie kreto- 
towiska w doliuie, i wola na ludzi, aby porzucili swoje drobne zabie- 
gi i prace i za nim na szczyt sie wdarli, gdzie powietrze Izejsze, nie- 
bo blizsze, a czlowiek czystszy 1 wi§kszy.

U Emersona panuje zupelua harmonia mî dzy myälq, a zyciem 
zewn t̂rznem. Bylo ono proste, zdrowe i czyste. Tak zyl i dzialal, 
jak myslal i pisal. Po mieczu i kqdzieli byl potomkiem calego szere- 
gii purytanskich duchownych i sam pelnil przez trzy lata urzqdkazno- 
dziei w Bostonie. Ducli jego rösl tymczasem i rozwijal si§ swobod- 
nie, az mu si§ stalo ciasno i duszno w obr̂ bie purytanskiego koscio
la. I przyszla chwila, ze trzebaby bylo albo wyrwac si§ z niego, 
albo rozptczijc komeily§ t'alszu i klamstwa. Emerson klamac 
nie nmial. Pozegnal si§ ze swym zawodem i ze swoim kosciotem. 
W inuym kraju, gdzie mniej szanujq cudze przekonania, podobne 
przejscia zaprawiajq goryczq ua cale zycie. Emersonowi los nie 
Orfzcz§dz l pewno cliwil przykrych i bolesnych, ale nikt go nie pot§- 
pil, nikt sî  dlatego od niego nie odwröcil, i co gdzieiudziej bywa 
dlugq tragedyq, bylo tutaj dniem przelomowym, po ktörym zdrowie 
i sily w dwöjnasöb wracajq.



Osiadl na wsi pod miastem Concord. W tem sielskiem zaciszu, 
otoczony najblizszg rodzing, spedzil lat kilkadziesigt, rozmyslajgc 
nad zyciem, czlowiekiem i Bogiem, i sluzgc kazdej dobrej sprawie, 
slowem i piörem. Jak dawuiej przemawial z kazalnicy, tak teraz 
z katedry prelegeuta. Co rok gromadzil kolo siebie w Bostouie 
i innych wigkszych miastach amerykanskich zastgp sluchaczy, i udzie- 
lal im swoicli mysli i spostrzezen o röznychpostaciach historycznych, 
Initrze, Michale Auiele, Fox’ie, Burke’m i o röznych zagadnieniach 
zycia i ducha ludzkiego. Te odczyty wychodzily potem opracoware 
w ksigzce, jako Essay’e. Przez kilka lat wydawal z przyjacioluii 
pismo literackie „The Dial“, gdzie drukowal vviersze swoje i mniej- 
sze utwory, a to pisemko wywarlo swego czasu znaczny wplyw na 
rozbudzenie sig ducha am< rykanskiego. Z wszystkimi wybitniejszy- 
mi umyslami swego kraju Igczyly go zazyle stosunki, i w tem wybra- 
nem kole liczono sig z jego zdaniem i szanowano go, juz wtenczas, 
kiedy jeszcze Ameryka uie wiedziala, kim jest Emerson. Bacznem 
okiem öledzil rozw'öj wewugtrzny kraju; gdy chodzilo o przeprowa- 
dzenie jakiej zbawiennej reformy, zapraszano go czgsto, aby poparl 
sprawg swojem wymownem slowem, a Emerson nigdy nie odmaivial. 
Na widownig literackg wystgpil juz w r. 1836, w malej ksigzeczce p. 
t. „Przyroda“. Sg to w aforystyczug formg ujgte jego poglgdy na na- 
turg, pigkuoöc ducha, jgzyk i idealizm. Malo jg czytano a krytyko- 
wano bardzo surowo. Prawie röwnie niecliet.nego przyjgcia doznaly 
jego „Essay’e“, wydaue w r. 1841. Zato poznano sig na nich w An- 
glii, dzigki staraniom i przedmowie Carlyle’a, ktöry odwdzigczvl sig 
w ten sposöb Emersonowi, za to, ze wydal jego dziela w Ameryce. 
Emerson za pierwszym pobytem w Europie vv r. 32 zawarl z nim zna- 
jomoSc, ktöra wkrötce zamienila sig w serdeczng zazylosc duchowg. 
Carlyle podnosi w swej przedmowie niezwykly C h a r a k t e r  Emersona, 
jego niezaleznosc od gustövv i laskpublicznoöci, jego wz&ardglatwego 
powodzenia, i nie moze wyjsc z pod/.iwu, ze w tej handlovvej, kupczg- 
cej Ameryce, ktöra radaby kazdg i«krgtalentu, kazdedrgnieniemysli 
natycbmiast spienigzyc, znalazl sig czlowiek, ktöryby mögl sypac 
ksigzkami jak z rgkawa, a woli siedzied w samotnosci i ciszy i roz- 
mawiac, bez pospiechu i gorgczki z ducliem swoim. Kladzie tez na- 
cisk na to, ze wielkos'c Emersona lezy uie vv jego talencie pisarskim, 
ale w bogactwie idei.

W r. 47, ulegajgc gorgcym namowom i prosbom swoicli angiel- 
skicli przyjaciöl wybral sig Emerson do Anglii, jako prelegent. Zatrzy 
mywal sig w Liverpolu, Manchester, Birnigham i innjrch wigkszych 
miastach,przyjmowany zentuzyazmem. W Londyniemöwilo „Montai



gne’u“ przed tysi ĉem slucliaczy. Poznal wszystkich wielkich ludzi. 
jakich Aiigflia wöwczas posiadala, przypatrzyl si§ instytucyom, lu- 
dziomi zyciu angielskiemu, a zapowrotem p o w s t a l a z w r a z e n i n o t a t e k  

k s i g z k a  „ English Traits“. .Jest to jedna z najlepszych i n a j g i § b -  

szych rzeczy, jakie o Anglii uapisano—krytycznie a z sympatyi} czlo
wieka, ktöry. dumny jest ze swego anglo-saskiego pochodzenia. Dla 
Kmersona dwa sjj, uajlepsze i najpiykniejsze kraje ua Swiecie. Ame- 
ryka, jeszcze w  kolebce swego rozwoju, ale przeznaczona do w i e l k i e j  

i szczytnej misyi, i Anglia, kraj parlamentaryzmu i przemyslu. »Je- 
go ksigzka nie jest zajmuj ĉym opisem podrözy, n i e  jest p r z e b i e g a -  

niem, ä vol d'oiseatt piyknoici i osobliwoSci Anglii, lecz s u m i e n n e n i ,  

krytycznem wniknieciem w ducha narodu, jego cechy fizyczne, mo
ralne i umyslowe, wjego arystokracyy, bogactwo, literatury i religi§- 
.rest to wsröd pism Emersona praca najprzyst§pniejsza, n a j m n i e j  

oderwaua, bo zostaje od pöcẑ tku do konca na gruncie r z e c z y w i s t y c h  
stosunköw.

Najpoczytniejszem i najodrybniejszem dzielem Emersona jest 
zbiör szkicöw literacko-biograficznych, ktöre Anglia juz p o p r z e d n i o  
w odczytach poznala. Wyszty one pod tytulem: „ Przedstawiciele ludz- 
koSci.“ Emerson wybral sobie z calej historyi szesciu ludzi, jako ty- 
powe okazy najwybitniejszych kierunköw duchowych, a przyzwycza- 
jony do systeuiu reprezentacyjnego ustaw i obyczajöwamerykanskicli, 
nazwal ich „Przedstawicielami ducha“. Kazdy jest udzielnym wlad- 
04 w swojem krölestwie mysli i woli; i tak: prowadzi Emerson 
przed nas filozofa—Platona, mistyka—Swedenborga, sceptyka—M011- 
taigne’a, pisarza —Goethego, czlowieka czynu— Napoleona i poety — 
Shakespeara.

O kazdym z tych ludzi, z wyjjjtkiem Swedenborga, napisano juz 
liczne tomyitrudno bylo dorzucic na kilkunastu kartkach cosnowego 
doich dziejöw. Emerson wywiij.zal.siy doskonale ze swegozadania; od- 
rzucil na bok caly balast historyczno-biograficzny i pisze z takfj swo- 
boda i niezalezuosciq,, jak gdyby nie istnialy 11a swiecie Goethebun- 
dy i towarzystwa Szekspirowskie.

Tutaj wystypuje najwyrazniej amerykauizm jego ducha, zupel- 
11a swoboda, i niezawislosc mysli. Wchlon l̂ 011 w siebie cal$ kultury 
przeszlos'ci, wzi$t od niej, co dac mogla, ale go nie przytioczyla Ore- 
cya ani Jizym, ani swiat germansko chrzescijanski. Czuje siy wolnym 
czlowiekiem i nie gorszym od tych, co byli, choc zgola odmiennym. 
.fest w nim SwiezoSc i bezpoSredniose ducha, jakby przyniesiona po- 
wiewem amerykanskich stepöw i lasöw dziewiezych. O11 wie, ze jest 
nowym czlowiekiem na nowym koutynencie i nowazwiast.uje ery.



W zbiorowem wydaniu dziel Emersona miesci si^ kilkadziesiqt 
drobnych i wi§kszych utworöw poetyckich. Lecz nie na nich polega 
slawa i znaczenie autora. Tresc w nich po wi§kszej czesci ta sama 
co w essay’ach, filozoficzna, refleksyjua; niektöre odznaczajq si§ ory- 
ginalnosciq mysli i j§zyka, ale wogöle powiedziec mozna, ze Emerson 
jest bez poröwuania wi§kszym poetq w prozie niz w rymowanej mo- 
wie. Brak tym wierszom formy artystycznej, i zamalo w nich uczu- 
cia a zawiele refieksyi. Dzisiaj majq wi§c wartosö o tyle, o ile od- 
slaniajq lepiej duchowq fizyognomifj Emersona.

W r. 1860 wydal zbiör Essay’öw pod tytulem „Prowadzenie zy
c ia“. Zastanawia si§ tu nad przeznaczeuiem, kulturq, pot§gq, bo- 
gactwem, potrzebq religii i nabozenstwa i zludzeniami zycia ludzkie
go. Mniej w nich mistycyzmu niz w dawniejszych jego rozprawach, 
ale za to mniej tez owej jemu tylko wlasciwej czystej pieknosci i poe- 
tyckiego polotu. „Prowadzenie zycia“ znalazlo juz licznychich^tuych 
czytelniköw, choc f'achowa krytyka amerykanska i zagraniczua oka- 
zywatasi§ zawsze niesprawiedliwij; nie dostrzegla w Emersouie du
cha odr§bnego, do ktörego nie mozna przykladac zwyklej miary lite
rackiej.

Tymczasem moralne znaczenie i wplyw Emersona w kraju rosly 
prtjdzej niz jego slawa literacka. Przejqt si§ gorqco sprawq zniesie- 
nia niewolnictwa, bo go ta instytucya, jako Amerykanina, palila wsty- 
dem i hanbila jego kraj w oczach swiata.

W r. 55 powiedziai w Bostonie calq sery^ odczytöw w obronie 
tej sprawy, narazajqc si§ nawet na zniewagi roznami^tuionych tlu- 
möw. Zapraszany przez uczone towarzystwa, wyglaszal mowy przy 
otwarciu fakultetow i uniwersytetöw, w pami^tne uroczystoäci i ro- 
cznice möwil nadzwyczaj smialo o religii, etyce literackiej, o wycho- 
waniu mlodziezy, amerykanskich uczonych i reformatorach. Concord 
stalo si§ miejscem pielgrzymek turystöw i literatöw, i nie bylo mie- 
siqca, aby ludzie najrozmaitszej narodowoäci nie zapukali do goscin- 
uego domu, chcqc popatrzeö na pogodnego starca, i nie odeszli z ci- 
chem zadowoleniem w duszy, ze prawdziwa wielkosc wszgdzie wla- 
-suemi rzqdzi si§ prawami, nawet w kraju trustöw i businessu.

Staroäf. mial Emerson cieplq i slonecznq, kochany i czczony 
przez swoich ziomköw. Smierc jego w r. 82 odbila si§ zalosnem 
echem po calym kraju, a miasto Concord przywdziawszy kir zaloby, 
wziglo na siebie obowiqzek oddania ostatniej przyslugi swemu wiel- 
kiemu obywatelowi.

W naszym kraju Emerson jest znany bodaj z imienia. A prze
ciez mogloby si§ zdawac, ze wlasuie u nas znajdq jego pisma gorli-



wych czytelniköw i przyjaciöl, bo jes t  w tym uczniu Platona, cos co 
go Igczy pokrewieiistwem z naszymi wielkimi duchami mianowicie 
pewien mistycyzm religijny.

Czytanie Emersona daje takze zadowolenie estetyczne, gdyz jg- 
zykiem wlada on jak  malo kto, cho<- forma zawsze mysli sluzyc musi 
Jgzyk angielski juz z natury zwigzly, doprowadzil do szczytu treäciwej 
krötkoöci, tak ze ta lakouicznoäc utrudnia nawet czasem zrozumienie. 
Mozna o jego stylu powiedziec to samo, co 011 möwi 0 Montaigne’u: 
„Przekraj te slowa, a bgdg krwawiö, bo sg zywe i pelne naczyn“. 
Möwiono, ze jego sposöb pisania jgzyk Tacytaprzypomina, tyle w nim 
surowej pigknoöci i prostoty, taki jes t  mgzki, jgdrny i scisly. Nie 
potrafi rzezbic zdan misternie i pieöcic sig slowem; przeciwnie obcho- 
dzi sig z niem, jak  z piervvszem lepszem narzgdziem, z zupelng swobo- 
dg, a czasem z bezwzglgdnoScig. Gdzie mu potrzeba, nagina je, 
gwalci formy gramatyczne, tworzy nowe slowa i dziwolggi jgzykowe. 
Dziwna jes t  u niego mieszaniua wznioslosci, nawet patetycznoöci sty- 
lu, z humorem jankesowskim i pewng rubasznoscig; te dwa pierwiast- 
ki wystgpujg obok siebie czgsto 11a tej samej stronicy a nawet w j e 
dnem zdaniti.

Rozprawy swoje opracowywa! zresztg bardzo starannie, prze- 
chodzily zwykle kilka redakcyj i kreslil, je dlugo i poprawial zanim 
sig z niemi rozstal. Kiedy mu myöl jakaä przyszla do glowy zapisy- 
wal jg natvcbmiast w notatniku, ktöry zawsze mial przy sobie i byl 
ten zeszyt kopalnig mysli i uwag, z ktörej potem czerpal w razie 
potrzeby.

Czytelnik wrazliwy odczuwa odrazu w Emersouie zupelng 
szczerosc, brak wszelkiej pozy i gonienia za efektami. Stauowi to 
wielki urok tych rozpraw. Czytajgcy nabiera ufnosci w autora, od- 
daje mu sig z wiarg i przekonaniem, ze znajdzie u niego dobrg 
i pozywng strawg, a nie zuclnvale jedynie i geuialne wybryki 
ducha.

Choc Emerson byl tylko trzy lata duchownym purytahskim, je 
dnak pozostalo na zawsze cos duchownego w jego umyslowej fizyo- 
gnomii. A mo^e sg to raczej echa atawistyczne, moze sig w nim odzy- 
wajg pokolenia dziadöw i pradziadöw, ktörzy kosciolowi slu/yli. J e s t  
w nim purytanska czystosc i surowoöc obyczajow; nawet ton mowy 
jest czasem kaplauski, tak, ze niektöre „essay’e “ czynig wrazeuie, 
pigknych, poetyc.kich kazan. O milosci powiada, ze jej celem jest wza- 
jemne uszlachetnianie sig. Powinna sig czynic coraz mniej osobistg 
i byc przygotowauiem do innej, wszechludzkiej milosci.



Godzi sig Emerson na slowa poety, ze „wszystkie inne rozkosze 
nie sg warte jej smutköw“, ale röwnoczesnie zauwaza, ze to uczucie 
nie dojrzewa w rzeczywisto&ii i historyi tak cudnie, jak  w nadziei 
i wyobrazni zakwita. Ho kazda rzecz jest pigkna, oglgdana w swie- 
tle intellektu czyli prawdy, lecz wszystko wydaje sie gorzkie, jezeli 
"'chodzi w rachubg jako rzecz przezyta. Szczegöly majg cos pose- 
Pnetjo, szkic tymczasem, idea, okazale sg i wzniosle. W swiecie rze- 
czywistoöci, — klopotliwym swiecie czasu i przestrzeni—panuje tro- 
ska i obau a. Obok mysli stoi wieczna wesolose i radosc.

Je s t  w Emersonie ogromne poszanowanie czlowieka i jego indy- 
widualnosci. Uwazaon, ze jedng z choröb wieku, ktöra toczy spoleczeü- 
stwo ludzkie i odhiera zdolnosc do zycia, jest malodusznosö, brak wia
ry w siebie. Czlowiek powinien zawsze polegad na sobie i siebie slu 
chad, swojego instynktu i swojego natchnienia. „Wierzyd swej wla- 
snej mysli, wierzyd, ze to co mu sig jako prawda objawia w najskryt- 
szycb zakgtkach duszy, jest  prawdg dla wszystkich ludzi — to jest 
geniusz“. Tymczasem w swiecie panuje tchörzliwa niegmialo^d, oglg- 
danie sig na drugich i stosowanic sig do innych. Prawda, ze spole 
czenstwo zgda ustgpstw i ugodowo^ci; 'tych, krngbrnych i opornych 
co wlasnemi chodzg drogami, sciga i przesladnje, aby ich naklonid do 
posluszenstwa. Odwadze cywilnej poswigcil Emerson osobng roz- 
prawg, stawiajgc, jako motto wiersz starego angielskiego dramatu: 
»Czlowiek jest swg wlasng gwiazdg“. Jedng z form towarzyskiej 
i spolecznej niewoli jest na^ladowanie innych, ktöre polega ua zupel- 
nej nieznajomoäci czlowieka i zycia. Inng plagg jest dziecinna ambi- 
cya, aby sameimi sobie nie zaprzeczad, aby pozostad wiernym swej 
przeszloäci. Im duch jes t  bogatszy, im dluzej sig rozwija, tem tru- 
dniej 11111 o takg stalosd. „Tak samo möglbym sig uwazad za jedno ze 
swoim cieniem na murze. Möw teraz co myslisz w dobitnych slo- 
Wacli, a jutro möw znöw wyraznie, co jutro mysled bgdziesz, chod to 
zaprzeczad bgdzie kazdemu zdaniu dzisiejszemu“. Tak samo powin- 
nismy sig wvstrzegad pröznych zalöw i zgryzot, bo one tylko wolg 
oslabiajg i sg dowodem braku wiary w siebie Ufaj sobie! Polegaj 
na sobie! wola Emerson z przejgciem, bo ma przekonanie, ze gdyby 
zamiast owczego, gromadnego instynktu, zapanowala w ludziach u ie- 
ksza wiara w siebie i odwaga czynu, uströj spoleczny prgdkiejby 
ulegl zmianie, naprawilyby sig stosunki ekonomiczne, towarzyskie, 
religia, wychowanie.

Szereg oryginalnych mygli podaje Emerson, kiedy sig zastanawia 
nad studyami historycznemi. PowinniSmy historyg czytad czynnie, nie 
biernie, to jest, postawid siebie w srodkn zdarzen, i wszystko co sig dzia-



Io, do siebie odnosic. Ci, ktörzy liistoryg tworzq, byli takimi samym1 
ludzmi, jak my; nie wi§c falszy wszego, jak nadmierna czesd dla prze- 
szlosci a pogarda dla swojego czasu. Takie stauowisko zamyka przed 
uami na klucz tajemnice historyi; za to stanq si§ one dla nas jasn®
i przejrzyste, gdy strqcimy osobistosci historyczne z koturnöw, i|Ä 
jakie je wyuiosla nieswiadomose i zabobou i pamigtac bedziemy
0 tem, ze czlowiek pod röwnikiem i pod biegunem, przed lat tysiacem
1 dzisiaj zawsze ten sam pozostanie, zawsze röwnie wielki i röwnie 
maly. Historya jest sprawozdaniem o dzialaniu ducha swiata, ktöry 
jes t  wszystkim wspölny i we wszystkich zyje. „Czlowiek jes t  calq 
encyklopertyq zdarzen. Juz  w jednej zol§dzi lezy moznosd i sil* 
stworzenia tysi§cy lasöw, a Egipt, Grecya, Rzym, Gallia, AngÜa> 
Ameryka sq juz ukryte w zawiqzku w pierwszym czlowieku. Zmie' 
niajqce si§ epoki, wyprawy wojenue, krölestwa, cesarstwa, rzeczypo- 
spolite, panstwa demokratyczne sq tylko przystosowaniem jego röz- 
norodnego ducha do röznorodnego swiata“.

Choc Emerson ocenia nalezycie ustugi, jakie geniusz ludzkosci 
oddaje, nie jest  jednakie, jak  Herder, Cousin, Carlyle, wielbicielein 
nad-czlowieka, bohatera. Jfego wielki czlowiek ma tylko przywilej 
jasniejszego i pelniejszego pojmowania idei, ktöra cz^sciowo innyiu 
si§ tez udziela. Bo czem jest geniusz chocby naj witjkszy? Tylko 
utamkiem tej duszy, w ktörej wszysey zyjq. Zdaniem Emerson» 
wplyw wielkich ludzi na tem polega, ze wskaznje nam, czembysmj' 
byc mogli. Czysto u niego ta mySI powraca, ze kazdy czlowiek ozna- 
cza jakqs wi§kszq i lepszq mozliwo^d, ze obiecuje cos doskoualszego 
niz dotrzymac zdola. Kazdy budzi nadzieje, ktöre potem rzeczywi' 
stosc zawodzi. „Nie mogg powtarzac tego dosyc cz§sto — powiada 
w „Nominali^cie i realis'cie“ — ze czlowiek ma tylko wzgltjdnq i sym- 
bolicznq wartosc. Kazdy jest zapowiedziq jakiejs prawdy, ale dale- 
kim bardzo od tego, aby sam byl owq prawdq, ktörq zwiastuje w s}>o- 
söb nowy i nieodwolalny “.

Emerson nie tai przed czytelnikiem, ze droga do prawdy naje- 
zona jest trudnosciami. Kto jq umilowal, musi sitj zaprzec samego 
siebie. Towarzyszy mu na poczqtku drogi niepoköj i rozterka e- 
wn§trzna. Skazuje sitj na osamotnienie ducha i niezrozumienie przez 
swoich.

Kto chce miec dnie i noce spokojne, ten niech si§ myglq nie dr§- 
czy, bo ona sen i wes doäö odbiera i cierniowq wklada na skronie ko- 
rou§, co bialym kwieciem uniesien ducha rozkwita a krwawemi kropla* 
mi zqdz ujarzmionyeh i zludzen rozwianych si§ czerwieni „Bög daje 
kazdemu duchowi wybör mi^dzy prawdq a spokojem. Bierz co cheesz—



jednego i drugieg'» uigdy miec nie mozesz. Miydzy temi punktami 
zwrotuemi chwieje siy czlowiek, jakoby wahadionw ty i tarnt!} strony.“

Lamano sobie glowy nad tem, do jakiego rodzaju myslicieli zali- 
czyc Emersona. Napotykajijo w jego pismach coraz to uowe sprzecz- 
»osci, nazywano go teista, pauteistjj,, mistykiem i scepfykiem na prze- 
inian. Aby mu krzywdy nie wyrz^dzic, trzeba przedewszystkiem 
powiedzied, ze jest  wiycej poetg, niz filozofem — w Scislem tego sto- 
wa znaczeniu.

Ducli jego bujajqe swobodnie, chwyta wszystko, eo mu do- 
gadza, aby z nagromadzonego materyatu wysnuc z pomoeg wyo- 
brazni t.yczowg mozaiky swego poetyckiego na swiat poglijdu. 
Filozoficznego systemu nie zostawil, i nie pragnnl go budowac-, lo- 
gicznie dowodzic nie potrafi. Nalezy do lego rzydu umystöw co Kou- 
sseau, Herder, Lessing i Coleridge, ktörzy s;}, tem dla wspölczes- 
uej ludzkosci, czem byli dawniej proroey, mydrey i wieszcze. Mis- 
tyk i idealista, nalezy do szeregu duchowycli potomköw Platona
i blizkim jest krewnym Plotinusa, Eekhardta, Schellinga i Fichtego.

Platon byl jego ulubionym autorem i mistrzem; do niego tez 
siygmjl Emerson po kamien wygielny na budowy swego poetycko-my- 
slowego gmachu, od niego przejijl wiary w duszy i jej wlasnosci. 
Zuac w nim wplyw Plotinusa i nowoplatonskiej szkoly, rozezytywat 
siy z luboscijj. w pismach mistyköw wschodnich, perskich iindyjskich.

Emerson przyjfjt dwa gtöwne zdauia idealizmu i mistycyzmu: 
teoryy identycznosci swiata zmyslöw i swiata ducha, oraz teoryy in- 
tuicyi jako drogi pozuania.

Istnieje znaczne powinowaetwo miydzy Emersonem a starym 
mistykiem niemieckim Eckhardten), Franciszkaninem X l l l  wieku, 
ktörego nauki potypila inkwizycya. Miejscami Emerson przemawia 
prawie dostownie jyzykiem sredniowiecznego mnicha. Eckhardt 
möwi, ze Bög ma w sobie istoty wszystkich stworzen, ze jest Istnie- 
niem, ktöre wszelkie istnienie w sobie miesci, i ze wszystkie rze
czy sg, w Bogu i wszystkie rzeczy sq, Bogiem.“

U Emersona Byt jest  absolutnq, jednoäcif}, poza ktörq nie istniec 
nie moze. Bög jest wszystkiem we wszystkiem, wszystkie rzeczy s$ 
nianifestacyq lioga, ktöry przenika nietylko natury, ale i cziow'ieka.

\V tej jednoSci godzjj, siy wszystkie przeeiwienstwa. Dualizm 
panuje w catym wszechswiecie i sprawia, ze kazda rzecz ma dwie 
strony, dwa bieguny, jak igta maguesowa. Duch jest dodatnim obja- 
Wem Ogölnej duszy, pierwiastkiem czynnym i twörczym — materya 
jej ujemnym biegunem. Samo-Objawieuie uwaza Emerson za ko- 
niecznoSc Absolutu, czyli Nad-Duszy. Najnizszym stopuiem tego



rozwoju jes t  materya, k tö ra  kiedys myslg, bylaiznöw mysli} siy stanie- 
Swiat zewnytrzny je s t  symbolem Boga, a czlowiek zyw$ syntezi} 
wszechswiata czyli mikrokosmem. Wszystkie dusze jednoczg si§ 
w Nad-Duszy. Podlug Emersona dusza ludzka nie jest czems zupel- 
nie odrybuem, odciytem od reszty stworzen, ule jest  manifestacyi} 
Powszedniego Istnienia.

Plotinns uczy, ze ujarzmiaj^c zmysly, czlowiek przez intuicyy 
albo ekstazy do Boga powraca. U Emersona napotykamy podobne 
twierdzenie. Powiadaon, ze samizsiebie nie jestesmy niczem, lecz, ze 
wszelkie myslenie bywa poboznem przyjyciem }>rawdy z göry plyui}- 
cej. Prawdziws} mtjdrosc nabywamy przez intuicyy, o n a  j e s t  jedynem 
zrödlem wiadomosci o swiecie nadzmyslowym. Rozpoznanie liogfi 
nie przychodzi do nas jako wynik dlugiego, svstematycznego mysle- 
nia, jako wytwör rozs$uku i zmyslöw, lecz jest boskg, swiatloscii}, we- 
wnytrznem oswietleniem. Emerson wierzy w Objawienie, w tajem- 
nicy kr^zeuia Ducha Bozego po niezbadanych drogach duszy. Nazy- 
wa on ty chwily najwiykszym momentem w naturze, ktöremu towa- 
rzyszy dreszcz czci i zachwytu. Lecz abysmy mogli w ciszy i sa- 
motnosci glos Boga uslysze6, musimy wyzbyd siy samych siebie, 
wszystkiego, co w nas jest malosciq i egoizmem i osobistem zacic- 
snieniem. Emerson glosi nauky chrzeScijanstwa, ze kto duszy dla 
Boga utraci, ten jfj w Bogu odzyska— wiykszg, czystszq, jasniejszi}. 
Juz  jej bydzie mögl wierzyö i ufac slepo, juz go ona nie zawiedzie, 
bo stala siy czastkij, Nad-Duszy i zrödlem wszelkiej dla czlowieka 
mgdrosci. Cnota polega teraz na tem, aby jej siy poddac zupelnie, 
aby byc duszy poslusznym. Wtenczas fale Bytu ogarnq, nas i napel- 
nia, a z niemi spoköj, jasnoSc i prawda. Od starych mistyköw nie- 
mieckich przyjq.1 Emerson ty teoryy wyzbycia siy siebie i calkowite- 
go oddania siy Bogu, i posuwa jg. czasem tak daleko, ze zdaje sie zno- 
sic wszelkie kierowanie soba, wszelk«} potrzeby badania i studyöw.■

Röwnoczesnie jest, Emerson indywidualisti}, jak  Goethe i jego 
wspölczesni; przyznaje jednostce olbrzymie prawa, zupelng autono- 
miy wewnytrzni}, nieoglgdanie siy na tlumy, dla ktörych ma sporo 
arystokratycznej pngardy.

Te dwa pierwiastki: mistyczne oddanie siy Nad-Duszy i monar- 
s/e prawa iudy widualizmu—oto moze najwybitniejsze rysy Emerso- 
nowskiego ducha.

Xazywano go panteisti} i rzeczywiScie nie trudno zebrac 
z pism jego garsc panteistyczuych zwrotöw. Daje 011 pole do röznych 
omylek i insynuacyj, bo nie okresla scisle swych mysli i uczn6. Choc 
u niego swiat jes t  dzielem jednej mysli i woli, jednakze kladzie taki



nacisk na jednosc swiata i czlowieka z Rogiern, ze zdajg si§ zlewac 
w panteistyczng ralogt4.. Möwi naprzyklad poetyckim zwi otem, ze 
czlowiek w chwilach ekstazy Bogiem si§ staje. Stwierdza zupelng 
jednoS6 materyi i ducha, substancya jest u niego jedng, jak  n Spino- 
zy. Ale röwnoczesnie uczy o indywidualno^ci duszy i jej moralnej 
wolnosci.

Gdzieindziej przedstawia si§ znöw jako sceptyk skonczony. 
Zwlaszcza jego uwielbienie dla Montaigne’a i gl§bokie rozumienie 
francuzkiego mysliciela wskazuje na to, ze mu ten kierunek duclia 
byl blizki i sympatyczny. Rzadkie to zjawisko, aby duch poetyckie- 
go polotn i g ’§bokiej wiary mistycznej mial w sobie tak malo dogma- 
tyzmu. Emerson wie, ze obok jego poglgdöw, moze si$ miescic wiele 
innych i nie oczeknje, aby wszystkim trafily do przekonania. „Abym 
zas§—möwi — idgc zamojgwlasngglowgimojemi zachceniami niezwiödl 
uikogo, przypomn^ czytelnikowi, ze robi§ tylko pröby. Nie przy wig- 
zujcie najmniejszego znaczenia do tego, co czyni§, a z drugiej strony 
nie uwazajcie tego, czego nie robi§, byuajmniej za zdyskredytowane, 
jakobym sie* odwazyl, coskolwiek jako prawdfj lub falsz postawic.
II mnie wszystko jest niepewne i chwiejne. Urzadzam tylko pröby
i szukam bez konca i uiemam za sobg zadnej przeszlosc.“

Emerson byl wielkim milosnikiem przyrody. Möwiono o nim, 
ze nie bylby si$ powstydzil swcjej wiedzy przed Darwinem i Tyn- 
dallem. Sposobem patrzenia na nature i czcig gl^bokg, z jakg si§ do 
niej zbliza, przypomina Goetliego, a mistyczug, jej interpretacya 
Seliellinga. Wiedza jest dlatego mozliwa, ze czlowiek i przyroda 
sg tak ze sobg zlgczone, iz czlowiek poznaje natur§ za pomocg tego, 
co w nim samym jest. Przyjmnje zasady Plotiuusa, Böhmego i Scliel- 
liuga, ze tylko rzeczy röwne poznajg si§ wzajemnie. „Czlowiek no- 
si swiat, w swojej glowie; cala astronomia i cliemia zawisla na jednej 
mysli. Poniewaz historya przyrody naznaczona jest w jego mözgu, 
jeat on prorokiem i odkrywcg jej tajemnic.“

Natura, to malarstwo i muzyka najstarszej religii. Je j  widok
i obcowanie z nig orzezwia i uzdrawia, bo duch kocha starg siedzibe 
swojg. Ona jest pot^gg, przy ktörej kazda inna wydaje si§ karlowa- 
ta, lecz aby si§ nig pokrzepic, nie potrzeba chodziö daleko i szuknc 
nadzwyczajnych widoköw. Wsz§dzie jest  pitjknie, gdzie niebo z zie- 
mig si§ styka. Röznica mi§dzy pojedynczemi krajobrazami jest, nie- 
Wielka, tylko miedzy ludzmi ogromna. Wszelki dyletantyzm w na
turze wstr§t budzi. Möwiö i pisac o niej trudno, bo wszystko wyda
je si§ niesmacznem i pospditem. Zamilowauie wielkie natury dowo- 
dzi zawsze dekadencyi spoleczenstwa ludzkiego, jego znuzenia i prze-



zycia. Lecz wifjcej niz zewn§trzna przyroda zasluguje na uwage, 
twörcza „natura naturans“ czynna, zyjqca, wieczna przyczyna, ktöra 
od atomöw do najwyzszych f> rm siega. .Test ona zawsze konsekwent- 
na, nie odst§pujqc ani na clnvil§ od prau swoich, choc cz§sto inaczej 
sie zdaje. „Dluga to droga od granitu do ostrygi, jeszcze dalsza do 
Platona i zwiastowania nauki o niesmiertelnosci duszy. Ale to 
wszystko musialo przjrjsc z röwnq pewuosciq, jak  to, zeatom ma dwie 
strony! Ruch albo zmiana i tozsamosc albo spoköj, oto pierwsza
i drug.i tajemnica natury '.

Emerson zauwaza wszedzie w przyr(dzie nadmiar i trochfj prze- 
sady, pewuq rozrzutnosc, kropelke zawiele, jakby wynikajqce z zar- 
liwego pragnienia, aby kazda rzecz mety swojej dobiegla, a nie usta- 
la w posrodku drogi. Ta obfitosö wszedzie si§ zjawia: w rodzeniu, 
ziarnie, nasieniu i charakterach ludzkich. J a k  powietrzu elektrycz- 
nosc potrzebna, tak ludziom pewna gwaltowno.se kierunku, pewien 
fana'yzm. jezeli chcq cos dzialac i tworzyc. Nikt nie jest  zupelnie 
zdrowego ducha. Kazdy ma w swoim ustroju zylke szalenstwa, 
lekkq sklonnosc do kongestyj, za ktörych pomocq natura chce go sil - 
niej i ci isniej polqczyc z pmvuym celem, ktöry szczegölniej jej sercu 
jes t  drogi!“ Stqd spory naukowe, uamietuosci i wa.snie polityczne
i religijue, c/.^ste manie wielkosci, i jako codzienne zjawisko—̂ prze- 
ceniauie tego, co si§ möwi, dziala lub pisze.

Wsröd czczosci i nud}r naszej kulturj’, naszych czynnosci, lite
ratury i sztuki, uciekamy si<j do przyrody, w nadziei, zetam znajdzie- 
my spoköj na zawsze. Ale przypatrzywszy si§ blizej, dostrzegamy
i w niej ros drwiqcego, zwodniczego i bezlitosnego zarazem. 1 tu 
sciga nas to samo uc/.ucie niezadowoleuia. „Obozujemy tylko w na- 
turze, ale nie mieszkamy w niej.“ ..Nigdzie absolutuej egzystencyi, 
wsz§dzie nieobecnoS6; nigdzie terazniejszosci, nigdzie zadowoleuia." 
Latwo ogarnia nas zwqtpienie i gniew, ze jestesmy ofiarami, igrasz- 
kami uludy, odwiecznym Edypem wobec wiecznej zagadki Sfiuksa. 
Odczuwamy bolesuie naszq bezbronnosc wsrfd skojarzeuia przy czyn, 
bo widzimy tylko ruch i zmian^ w naturze, a nie widzimy jej w spo- 
koju i niewzruszonosci. Jest pewna pociecha w tem przeswiadcze- 
niu, ze swiat co nas otacza jest dzielem tego samego Stwörcy, ktöry 
w nas zyje, ze jest  wcieleniem si§ mysli, ktöra znowu si§ w myäl za- 
mienia, jak löd wodq i gazem si§ staje. A dla tego, ktöry zuajduje 
rozkosz w rozpozuaniu, swiat jest jednq wielkq ksiegq otwartq. 
„ Kazda chwila nas uczy i rzecz kazda, bo Mqdrosc jest wlana w kazdq 
postac. Wplyinjla w nas jako krew, dziala w nas jako böl, wälizgue- 
la si§ jako radoS6 , otaczala nas i napelnila w posepnych dniach smut-



ku i dniach pracy wesolej; wtenczas nie odgadnyli<my jej Istoty, do
piero pözniej, po dtugim czasie“.

•Je.st wiyc Emerson mistykiem, ale trzyma uczucie swoje na wo- 
(izy j kaze jnnym czy nie to samo. Nie ma w nim zadnej wybujaloSci 
chorobliwej-, przeciwnie: wszydzie miara, spoköj i röwnowaga, wszy- 
dzie jes t  w zgodzie z teudencyami zycia nowoczesnego. Znad w nim 
Wdz eo bijdz wplyw amerykanskiego otoczenia i wyehowania, duzij 
Zl>aji)mosc zycia, pewien zmysl praktvczny i poszanowanie dla naszej 
kultury i jej zdobyezy.

Swöj swiatopogl^d oparl 11a etycznych podstawacli-, wola göruje 
u niego nad rozumem. Szczytem czlowieczenstwa i celem rozwoju 
jednostki ludzkiej jes t  udoskönalenie zmyslu moralnego. Do tego 
Wszystko zmierzad powinno, gdyz bez wartoSci moralnej intellekt jest 
tylko czczym blaskiem. Zdaniem jego, rozum i enota stoj$ w czlo- 
wieku zawsze na tej samej wysokosci, poniewaz wyrastajq z jednego 
korzenia. Etyczne wzglydny majq tez przedewszystkiem jego wla- 
sue pisma na oku. Emerson jest wielbieielem tej silv utajonej, ktönj, 
»azywamy charakterem. L'waza ja  za sily natury, tak samo jak  swia
tlo i gor;j,co i to \v najwyzszej postaci, bo „prawda jest szczytem 
Istnieuia a sprawiedliwosr jej zastosowaniem do spraw zycia“.

Charakter druzgocze opör okolicznoSci i jest, jak mawial Napo
leon, zorganizowanem zwyciyst« em, ktöre rzeczy i ludzi ujarzmia. 
Emerson godzi siy prawie na zdanie Sokratesa, ze enota wiedz% jest, 
a wystypek tylko tam rodzic siy'moze, gdzie grübe mroki umysl zale- 

„Zdrowa dusza stoi w zwiazku z Prawdy i SprawiedliwoScia, 
Jak magues kieruje siy w strony bieguna, i tak siy dzieje, ze dla 
Wszystkich patrz^cych ona jako przedmiot przezroczysty miydzy ni-
111 i a sloncem stoi, i kazdy co do slonca idzie, takze siy ku niej obra- 
ca. Ona jest posrednikiem najwyzszesro wplywu dla wszystkich, co 
uie stojq na tej samej wysokosci. Stqd ludzie cliarakteru sq, sumie- 
niem spoleczenstwa, do ktörego nalezy“. Wielkosc moralnq ceni 
Emerson ponad wszystko. Ona jest gwiazdg, do ktörej oczy jego 
zawsze zwröcone, jej szuka we wszystkiem, a gdzie jq, znajdde, tam 
je.i blaski potrafiij, opromienid kazdy brak i niedostatek. Dlatego 
Emerson bywa stronniczym w sqdach artystycznych i literackich.

Malarstwa i rzezby uie docenia, bo go przedewszystkiem zajmu- 
je rzeczywistoSc. Moze wiun§ temu jest takze jego purytanska su- 
r owosc i czystosd jego ducha, dose, ze nie potrafi siy rozkoszowac 
Piyknoscia barwy i ksztaltöw. Zadaniem sztuki jest, budzic zmysl 
Piyknosci, ktöra rozlaua jest vve wszechswiecie. „Czy czlowiek jest 
czem innem niz pejzaz, tylko piykniejszem i wiecej zlozonem, niz



fi»ury widnokr§gu — mistrzowskiem dzielem natury? Dzielo geniu- 
sui wydaje si§ dzielem przyrody. Geniusz zostawia poczgtkujgcym, 
to co blyszczgce, tantastyczne i jaskrawe, a sam zwraca si§ d° 
prawdy i prostoty. Emerson zgda <>d obrazöw, aby mu sig swojskie 
wydawaly, i wypowiada glgbokg prawdy, ze tyle tylko pi§kna czto- 
wiek dostrzeze, ile si§ go miesci w jego wlasnej duszy. Podrözujg0 

po calej killi ziemskiej, spot.yka czlowiek zawsze siebie i z sobg prze- 
dewszystkiem przestaje. Dlatego wlöczega po swiecie wydaje st? 
cz§sto smieszng i bezcelowg.

Rzezbg uwaza Emerson za sztuktj lat dzieciunych uarodu i nie 
dziwi sie, ze Newton, zapatrzonj’ w obroty ciat niebieskich, n a z w < i l  

je  kamienuemi lalkami. J e s t  w nich „pewne uböstwo, jakas lgra- 
szka, cos z teatraluych fatala 'zköw“. To co jes t  dzisinj dla nas naj- 
cimniejszego w  zabytkach dawnej sztuk’, to owoznamig wieku n a  nich 
wyryte, bo aby wyrazid swoje uczucia musiat artysta uzyc symbolöw 
zuan.ych swemu ludowi i czasom swoim. Ubolewa nad o d t g c z a n i e i ’ 

s z t u k i  od rzeczywistosc.i. Uciekanie od zycia i  pogarda dla niefe0 

sztukg poni/.a i oslabia. Ona dopöty nie bgdzie d o s k o n a l g  „pö^ 1 

nie stanie obok n  ijpotg/.niejszych wplywöw zycia, pöki sig nie stanie 
praktyczng i moralng, pöki nie da uczuc biednym i u i e w y k s z t a l c o n y o i  

klasom, ze oua takze ich powoluje glosem wznioslej rado^ci • 
Artysta nie powinien brzydzic sig zyciem i  gardzid c z l o w i e k i e m .  

nie powinien czy nid ze sztuki groty zaczarowanej, do ktörej sig chro- 
n i  przed niedolg, pospolitoscig i nudg, bo dzielo jego bgdzie c z e m s  

sztucznem i oderwanem, blyskotkg, z ktörg niewiadomo co z r o b i c -  

T a k a  sztuka od samego poczgtku uosi w sobie zaröd smierci. W s z y s t 

k o  co istuieje, godne jest artystycznego przedstawieuia, tylko musi 
byc odczute i  przezyte.

Uwazamy nasze zycie wspölczesue, nasze iustytucye, m i a s t a ,  

przemysl i  to wszystko co sig z nami rozwija, za przedmiot niegodny 
poetvckiego natchuienia. Ameryka z calym przepyi-hem i o g r o n i e n i  

swej przyrody, z röznolitoscig i bogactwem form zycia, czeka dotycb- 
czas na swego poetg. Emerson jes t  mitosnikiem i znawcg poezyi, ale 
zgda od uiej tyle, ze uiema prawie autora, ktöryby go zadowolnil zu- 
pelnie. Jego  poeta powinien byc wieszczem i prorokiem zarazem 
i charakterem czystym, bez skazy. Niema twörczosci bez pewuego 
zachwytu i uniesienia, ale nikt ich nie znajdzie w sztucznpj podniecie 
wywolanej narkotykiem, alkoholem, lub nadmiarem rozkoszy. „Pod- 
uiosla wizya zbliza sig do czystej i prostej duszy w czystem, niezbru- 
dzonem ciele“. Poeta rozporzgdza narzgdziem nadzwyczaj bogatem 
i gigtkiem. Kazde slowo jest odbiciem rzeczy ,a  rzecz kazda uzytg



byc moze jako symbol, bo caly swiat. Poezya jest odwieczni},, za
wsze byla i bedzie, a pierwszem jej dzielem jest mowa ludzka, w ktö- 
rej ogUjdamy skamieuialy poemat Na drabinie duchöw wieszcz stoi 
röwnie wysoko jak czlowiek mysli i czyuu. „Bo natura jest tak sa
mo prawdziwie piekinj,, jak jest dobr$ i rozumnfj, i powinna tak samo 
byc jasnij i widomq, jak byc poznan^. i zamienion^ w czyny. Slowa 
i czyny s:i zupelnie röwnemi objawami mocy boskiej. Slowa sjj takze 
czyny, a czyny nie iunego jak rodzaj slöw“.

Mysl przycbodzi na swiat jako slowo, logos. Kazdy cziowiek 
czuje potrzebe wypowiedzenia sitj. M§czy go i uciska, co jako nie- 
uj§ta w slowa tajemnica na dnie jego duszy spoczywa. Ale malo osöb 
posiada ten dar wyrazu. Kazdy podlega wrazeniom piekna, jednakie 
Sij, one za slabe, aby z nas mogly uczynic artystöw, aby nas spowodo- 
wac do wyrazenia ich w slowach. W  poecie niema tych zapör we- 
wntjtrznych. O czem inni marzij, to w jego oczach si§ ucielesnia 
i w czyn zamienia. „Bo nie rym i rytm, tylko treäc co je tworzy, 
wiersz stauowi — mysl tak zywa i gonjea, ze jak  dusza roSliny lub 
zwierz§cia ma swoj;j wlasna architekture i przyrod§ now$ rzeczy 
ozdabia*.

Czlowiek t§skni do nowych widoköw, nowych uczuc i mysli, 
a dzi§ki poezyi swiat jest  podwojony. Pogröd ogölnej przemiany, 
ruchu i zycia, symbole zmieniaj^ si§ jak gra wyobrazni. Poeta wie
0 tem, rzuca symbol i idzie dalej, a mistyk uwaza go za rzecz trwalij,
1 przy nim pozostaje.

Poeta na to jes t  na swiat poslany, aby przedstawial i obwiesz- 
czal. Caly Swiat poddany mu jest, jako slowo i on w tem panstwie 
kröluje, jako udzielny monarcha. „Bo wszechswiat. ma troje dzieci 
zrodzonych w jednym czasie, ktöre odnalesc mozna pod röznemi na- 
zwiskami w kazdym systemie myslowym — czy si§ nazywaj§ przy- 
czynq,, dziataniem, skutkiem, albo poetyczuie: .lowiszem, Platonem, 
Neptunem, albo teologicznie: Ojcem, Duchem i Synem — ktöre tu 
okreslimy jako wiedze, czyn i slowo. Wyobrazajg, milos6 do prawdy, 
dobra i pitjkna. Wszysey trzej s$ sobie röwni. Kazdy jest tem, czem 
jest rzeczywiscie i istotnie, tak ze nie moze by<5 przescignitjty i ana- 
lizowany i kazdy nosi w sobie w zawi$zku sily innych, ale swoje 
wlasne nosi rozwiazane i otwarte“.

Pierwszym warunkiem genialnego dziela jes t  szczeroSc. Poeta 
powinien zapomniec o tem, ze swiat i ludzie istniej§ i pisaö tylko dla 
siebie. W rozprawie o „Duchowych prawach“ zastanawia si§ Em er
son nad warunkami zycia umyslowego. Widzi wszedzie sprawiedli- 
wosc, widzi, ze trwale powodzenie oparte jest na rzeczywistyeh zale-
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tacb. Zdolnosd wdawania jest podlug niego w ludziach niewielka. 
Charakter czlowieka objawia sie ciagle i we wszystkiem, nietylko 
w mowie i wyrazie twarzy, ale nawet w dotkniycin ryki i niepodobna 
ludzi dlugo mamid falszywem obliczem.

Emerson przychodzi do przekonania, ze swiat bylby szczysliw- 
szy, gdybysmy siy spokojnie poddawali prawom natury. Czysto na- 
sz$ gonjczkowij, czynnoScif} przeszkadzamy optymizmowi, ktöry jest 
w naturze. Nasze zycie duchowe byloby zdrowe, gdybysmy nie 
obcifj/.ali umyslu niepotrzebnie. Do choroby doprowadzajij, nas nau- 
ki odbierane w  dziecinstwie o grzeeliu pierworodnym, o p o c z ^ t k u  

zlego itp., a pözniej czytamy zawiele, czysto nawet z leuistwa umy- 
s l o w e g o  lub dla zabicia czasu.

Zbrodniij, jest wezesne zamykanie dzieci do szköl i kosciolöw. 
Rozwijamy maszyueryy olbrzymi# a niepotrzebuij i skutkiem niej ca- 
le nasze zycie sztuczne jest i falszywe. Prawa, nauki, wyznania 
wiary, sposoby zycia, wszystko to jest  trawestacysj prawdy.

Wpadamy skutkiem tego w rozterki i wsjtpliwosci, ktörych nie 
zna dncli prosty, naturalny. Czysto mozna napotkac falszyw$ poko- 
ry i niezadowolenie z siebie. Na to Emerson odpowiada: „Kocham 
i podziwiam Epaminondasa, ale nie pragny byd Epaminondasem. Ta 
okolicznosd, ze jestem na tym swiecie dowodzi mi wystarczaj^co, ze 
Duch potrzebuje tu narzydzia“. Niechaj wiyc kazdy stara siy wy- 
pelnic jaknajlepiej zadanie, jakie mu przypadlo w udziale i nie zatru- 
wa sobie krötkieh clnvil zveia pröznemi ambicyami.

Caly optymizm zyciowy i fllozoficzny Emersona wj'stypuje do- 
bitnie w rozprawie „O wyföwnauiach“. Dwoistosd czyli biegunowosd 
istnieje w calym wszechswieoie, a dziyki jej panuje röwnowaga, k tö
ra jest  najwyzsz§ sprawiedliwoScisj. Widzimy ji} w swiecie fizycz- 
nym, w swiecie praw mechanicznych, w ocenie pracy ludzkiej, w sto- 
sunkach moralnych.

Natura niczego nie daje zadarmo, za wszystko trzeba jej placic. 
Kara nieraz dlugo po wystypku przychodzi, ale dlatego jest nieuni' 
kniona, ze juz w jego istocie siy miesci. Kazde dobro, kazda milosc 
sama siy nagradza, a msci siy prydzej czy pözniej kazde pogwalcenie 
sprawiedliwosci i röwnosci w stosunkach ludzkich. Sojusz miydzy 
enotij, a naturij, zobowiqzuje wszystkie rzeczy, aby zajyly wrogie sta- 
nowisko wobec zbrodni. Religia i moralnoäd si} u niego jednem, 
z jednego rodz«} siy instynktu. V Emersona zle jest  tylko pozbawie- 
niem pelni zycia a to zapatrywanie dzieli z innymi mistykami.

„Pod tem falujgcem morzem stosunköw i okolicznoSci, ktörego 
wody w najzupeluiejszej röwnowadze przyplywaj^ i odplywaji}, lezy



l'ierwotna przepasc istotnego By tu. Lstuienie czyli Bog nie jest  sto- 
sunkiem lub czgscig, jeuo caloscig. Byt — oznacza nieskoficzone 
twierdzenie, ktöre wszelkie przeczenie wyklucza, utrzymnje siebie 
w röwnowadze i wszystkie stosunki, wszystkie czgs'ci i wszystkie 
czasy w sobie miesci. Natura, prawda, cnota majg vv niem swoje 
zrödlo. Wystgpek znaczy to samo, co brak albo zanik jednego z tych 
przymiotöw. Nicos'c, klamstwo mozna uwazac jako noc olbrzymig, 
jako eien, na ktörym, jako ua tle, rysuje sig wszechäwiat zyjgcy, ale 
one nie sj w stanie cos stworzyc, coS dziatac, bo sg niczem. Nie mo- 
gg czynic ani zle ani dobrze. 0  tyle szkodzg, o ile nicosc gorszg jest 
od B ytu“. Ostatecznie zle na dobre sig obraca, jest  tylko lekar- 
stwem i srodkiem pedagogicznym „Piervvszg lekeyg historyi jest  do- 
bro zlego. Dobfo jest dobrym lekarzem, ale zie jest czasem lepszym“. 
Naprzyklad jednem z najwigkszych dobrodziejstw ludzkosci jestegoi- 
styczny handel i przemyst.

Nawet nieszczgäciu odejmuje Emerson zgdlo bolesne. Po 
wielu latach poznajemy jego glgbokg silg uzdrawiajgcg, i widzimy, ze 
bylo kouiecznie potrzebne dla naszego dalszego rozwoju. Emersou 
möwi czgsto o przeznaczeniu ale nie jest bynajmuiej fatalistg. Ro- 
zurnie przez nie koniecznogc, ktöra ua prawach natury polega, warun- 
ki nieuniknione, w ktörych zyjemy, wlasciwosci ktöre ze sobg ua 
swiat przynosimy. Temu przeznaczeniu ulega czlowiek do pewuego 
stopnia, zwlaszcza wtenczas kiedy schod/j w dziedzing czynu, „bo
o ile czlowiek mysli jes t  wolny“, a wyzwala sig zupeluie przez do- 
browolne posluszenstwo pravvom bozym, ktöre sg prawami natury. 
Pierwotna i najbolegniejsza tragedya natury zdaje sig lezed w uie- 
röwnosci uzdolnien, sil i talentöw. Lecz i ta niesprawiedliwoäc zni- 
ka, jezeli sig pomni, ze „wszystko dziata jeden i tenze Duch, ktöry 
kazdemu daje jako clice“. I  wszelka gorycz, wszelka zavvi&5 rozwie- 
wa sig i roztapia w wielkiej miloäci, Igcznosci ustawicznej i odwiecz- 
nem powinowaetwie.

Emerson wierzy w siebie, wierzy w czlowieka i wierzy w Boga, 
a te trzy pewniki tvvorzg wokolo jego duchowej fizyognomii aureolg 
dziwnej jasuoSci, pogody i spokoju. Wsröd wspölczesnych umyslöw 
jest on zjawiskiem niezwyklem i odosobnionem. Patrzy  z ufnoScig 
w przyszlo£6 czlowieka; bo podziwia ogrom dokouauej pracy i jeszize 
'vigkszych dziel od uiego wyglgda.

Religia nie jes t  dla Emersona wiarg ani kosciolem, tylko we- 
Wngtrznym pgdem duszy do Ogölnego Ducha, jest  pobudkg i prawem 
zycia, instynktem prawdy, usposobieniem ufnosci i posluszenstwem.
0  wielkich religijuycli problemach pisze rzadko i wstrzemigzliwie, bo



przej^ty jest uczuciem tak zywem i gor^cem, ze slowo zadne go nie 
pomiesci. Mysli swoich o niesmiertelnosci duszy nie wyraza jasno; 
tylko tu i owdzie napomyka, ze przeniawia za ni$ ogöluy pop^d do 
wierzenia i ze poj^cie duszy zawiera w sobie trwanie jako przym iot 
nieodt§czny. Jego poglijdy religijne przypominaj§ Herdera, Lessin- 
ga i Carlyle’a. Rozmilowany w moralnem pi<*kuie, odczuwal zywo 
wielkosc i czystosd idei chrzescijanskiej, a röwnoczesnie snrowym byl 
krytykiem ln'storycznych form religii. Nasza wiara i wierzenia wy- 
dajg, mu sie balwochwalcze, a nasze modlitwy kontraktem kupieckiem, 
bo zawsze o cos proszij, czegos zgdaji}. Ona moze byc tylko zachwy- 
tem i uwielbieniem „oglgdaniem faktöw zycia z najwyzszego punktu 
widzenia-, ona jest „rozmowa patrz^cej i radujjj,cej si§ duszy ze sobij“ 
— ducliem Boga, ktöry möwi, ze jego dziela sa dobre“:

W Chrystusie objawil si§ duch wyjatkowy, szlachetny, czysty: 
wzniosly nauczyciel—ale ze dot$d jest w swoim rodzaju jedynym i nie- 
doscignionym, nie dowodzi wcale, ze tak zawsze bedzie, bo ktöz kre-s 
rozwoju czlowieka przewidziec zdola, ktöz zakresli granice dzialaniu 
Ducha Bozego? Emerson ubolewa uad tem, ze historya popelnita ty 
le uaduzyc z osobij Olirystusa-, narzecze jego j§zyka i obrazy jego re- 
toryki zaj^ly miejsce prawd jego i koscioly zbudowaty si§ nie na je 
go zasadach, lecz na jego przenoäniach. Chrzescijatistwo stalo sie 
mytem, jak  ongi poetyczne wierzenia Egiptu i Grecyi... I dzisiaj 
swiat, stoi na tem stanowisku, ze najlepszym sposobem gJoszenia 
Chrvstusa uaszemu wiekowi jest o nim milczec“.

Emerson oczekuje nowej religii duszy. Bedzie ona iu t u i c y a ,  
czyli koinunig, duchowij, z Bogiem i moralnosci§, czyli postuszen- 
stwem wzgltjdem najwyzszego prawa.

Emerson widzi przygotowanie do tej religii i jej zapowiedz 
w humanitarnym duchu naszych czasöw. W  tym nowym wewn^trz- 
nym kosciele nie bedzie potrzeba posredniköw mi§dzy Bogiem a du- 
szij, bo nowa wiara zamieni wszystkich ludzi w apostolöw i proroköw 
Ducha.

Niejeduo w tych pismach wyda si§ mrzonkg, mistyczn^, niejedno 
fantastycznym, smialym poematem, a jednak czyta si§ kartki od po- 
cz$tku do konca z szacunkiem, jak  wszystko co jest szczerij i uroczy- 
sty spowiedzia ducha ludzkiego. Niema tarn jednego slowa, ktöreby 
napisane byto w interesie stronnictwa, lub jednostki, dla pieni§dzy 
lub stawy. Wszystkie poswi§cone s jj , sluzbie ludzkosci, wszystkie 
gloszi} nauk§ wzniostq, i pi§kn^, wszystkie nios§, ludziom dobrsj, i ra- 
dosui} nOivin§. Na tle nieskalanego zycia tworzsj. te pisma zrodzoue 
w uajczystszej intencyi, pomnik wyniosly i wspanialy, 011 jak  latarnia



morska swieci, w^röd oceanu naszej umyslowo^ei, po ktörym plynie 
tyle lodzi bez steru, i tyle okrgtöw sig szamoce. Emerson pojmowal 
zadanie pisarza jako poslannict wo i pragngl, aby go otaczala czesd 
i milogc ogölu, jak dawniej, kiedy proroctwa möwii i ksiggi swigte pi- 
sal. Sam zyl i umieral w tak szczgäliwych okolicznoäciach, ze nie 
bylo potrzeby, aby cierpiat za ideg. Ale tym co po nim przyjdg i nie- 
zawisle myslec i szczerze möwic bgdg, pozostawil zdati kilka, ktöre 
zawierajg calg wspanialosc i calg tragedyg ducha.

„Kto silg woli i mysli jest  wielki — wola amerykanski myöli- 
ciel-poeta — i ponad tysigce wywyzszony, musi tez dzwigac swej 
wielkosci brzemie. Kazdy nowy przyply w su iatla, nowe niebezpie- 
czenstwo przywodzi. .lest li zaprawdg swiatlo w nim — wtedy mu
si nieSc äwiadectwo onej ^wiatloSci, i zawsze od nowa sig silic, by 
nad owg inilosö, dnjgcg mu tak wzniosle uczucie zadowolenia, wzniesc 
sig coraz wyzej i wyzej swojg wieruo^cig wobec nowych objawien 
Ducha Przedwiecznego“.

M a r y a  Z i e l e w i c z ö w n a .



Z wrazeri berliriskich.

i

W jeduym z najbardziej ozywionych punktöw Berlina, na F r ie 
drichstrasse, widzy apteky z napisem: Polnische Apotheke. Wchodzy 
i pytam: czy möwi;} tu po polsku. Nie — odpowiada z widoczng. nie- 
chyciij aptekarz. — Ssjdzilem z napisu — dodajy. — Ach! to bylo da
wniej, uiegdyS, przed kilkudziesiyciu laty. Dzisiaj, to zupelnie co 
innego.

Mimowoli przyszlo mi na mysl, czy nie bylo to czasem za 
owych lat, gdy Wojciech Cybulski miewal av uniwersytecie ber- 
linskim, pelne patryotyzmu wyklady o literaturze polskiej. Za 
owych czasöw „Polnische Apotheke“ nie zlym moze byla interesem. 
Polacy byli w modzie; wszystko, co polskie, dobrze w stolicy Prus 
bylo widziane. DziS epitet polskoSci pozöstal jako pusty dzwiyk 
w starej firmie handlowej, ale z pewnoSeii} nie przysparza jej kupu- 
jijcych.

Jakze doniosle, jak  zasadnicze zmiany zaszly w stosunkach pol- 
sko-uiemieckich od owej dawnej epoki! Dzisiaj Polak, chodby chcial, 
nie zdola zapomniec w Berlinie o hakatyzmie. DoSc mu wziqdw reky 
pierwszy lepszfj. gazety miejscowj). W kazdej prawie znajdzie jakiS 
artykul z tendency^ antypolskij, jakis swiezo upieczony pro jtk tzw al-  
czania „agitacyi wielkopol.^kiej“, obrony uciSnionej przez iiiij Niem- 
czyzny, zagrozouego panstwa pruskiego.

Gdy siy c /y ta  podobne rzeczy, doznaje siy wrazenia jakiejS 
przygniatajijcej zmory, w ktörej istnienie triidno uvvieizyd, a ktörej 
dzialanie tak dotkliwie daje siy odczud. Czyz podobüa, aby naröd kul



turalny, chlubigcy si§ sw$ humanitarn§ kulturij, rozwija! tak niehu- 
manitarne dijzenia, jak te, ktöre wystgpuji} w hakatyzmie, i to rozwi
ja l je  pod jej liaslem?..

Kultura i hakatyzm, oto dwa tony zasadnicze marsza bojowego, 
przy ktörego dzwi§kach sprusaczala uiemczyzna, z taki} zajadloscii} 
uderza na nienawistny jej polonizm. Marsz öw, to istna Marsyliauka 
pi'uska. Co chwila daje si§ w nim slyszed typowy motyw: Allons en- 
l’ant-s de la patrie! Ale owe dwa zasadnicze tony, ktöre stale mu to- 
warzyszij, jakiz dziki tworzg, rozdzwi^k. Nie slyszy go chyba uszy, 
ogluszoue raz na zawsze tryumfalnym hukiem b§bnöw sedanskich, 
wersalskimi wiwatami, wznoszonymi ua czeSc nowego cesarstwa nie- 
niieckiego.

Z tem wszystkiem, jakiekolwiek przeciwienstwo zachodzic moze 
pomi§dzy odpowiadaj%cymi tym tonom czynnikami wspölczesnego zy
cia uiemieckiego, istniejij one w nim niewgtpliwie, istniejij i rozwija- 
ji} si§ wspölrz§dnie. Niemaj^sluszno.^ci ci, counoszeni az uadto uspra- 
wiedliwionem oburzeniem ua przerözne dzikie wybryki hakatyzmu, 
widz<} w nim objaw wzmagajijcego si§ w Niemczech barbarzynstwa, 
stopuiowego upadku ich kultury.

Nie, kultura iiiemiecka uie upada wcale. Choc moze w niezbyt 
podnioslym charakterze i uiezbyt gltjbokiem lozysku, wzmaga si§ j e 
dnak i rozwija w dalszym ci$gu za dni naszych, ogaruia coraz szer- 
sze warstwy spoleczenstwa i szowinistycznemu hakatyzmowi w jego 
walce z polskosci^, bardzo powazue oddaje uslugi. Ktoby o tem 
w$tpil, niech si§ rozejrzy chocby powierzchownie w wazniejszych 
ogniskach zycia kulturalnego wspölczesnych Niemiec,a przedewszyst
kiem w glöwnem i najpot^zniejszem z nich — w Berliuie.

Ze Berlin dzisiejszy pod wzgltjdem zaludnienia, bogactwa, 
wielkosci i wspanialoSci zewuetrznej ostatniemi czasy wzrösl oibrzy- 
mio i wciijz jeszcze wzrasta, tego nikt bezstronnj7 nie zdola zaprze- 
czyc. J e s t  to obecnie jedna z najäwietniejszych stolic europejskich, 
odzuaczajijca si$ nietylko ogromnym zasobem, ale tez doskona- 
lym rozkladem i uporzijdkowauiem röznoroduych Srodköw kultu- 
ralnych.

Berlin, to przedewszystkiem miasto porzijdku, ugruntowanego 
na jak  najScislej przeprowadzonych wymaganiach trzezwego rozumu. 
Nie darmo w murach jego wszechnicy glöwny filozoficzny rzecznik 
idei prusko-uiemieckiej, Hegel, glosil *asad«j: wszystko, co rzeczywi- 
ste, jes t  rozumne. Mozna powiedziec, iz na zasadzie tej zbudowane 
zostalo cale panstwo pruskie, a najwidoczniejszem jej ujawnieniem



i uplastycznieniem sta l sig Berlin wspölczesny. W iunycli krajach 
i w innych miastach, rzeczywistoSc objawöw zyciowych uie zawsze 
odpowiada owej racyoualistycznej zasadzie heglowskiej, nieraz za
wiera w sobie tresc raczej z pragnien serca, z porywöw wyobrazni, 
anizeli z postulatöw rozumu wynikajgcg.

Pigknie wyrazil sig Witkiewicz o koäciele Maryackim w K ra 
kowie, ze jest to jakby uplastycznione westcbnienie milionöw serc 
ludzkich. Czy coS podobnego nie mozuaby powiedziec o niejednej ze 
starodawnych swigtyü gotyckich? Wspomng tu chodby przecudny 
obraz poetycki Musseta, ktöry przedstawia, jak  przeslawne katedry 
w Kolouii, Strasburgu, w Paryzu i Rzymie

Kl^czaee wsrod przestworza w swyeh strojach kamiennych,

Na or^anie powszechnym ludöw rozniodlonych 

Zagrzraialy nowych wieköw hosanna dziekczynna...

Zaiste, budowle, ktöre tak przemöwic mogly do wrazliwych 
dusz artystyczuych, musialy byc czems' wigeej, niz; rzeczywistoscig 
rozumng, musialy byc urzeczywistnieniem jakichs uiepojgtych dla ro 
zumu, niepochwytnych dla mysli racyonalnej stanöw duszy ludzkiej, 
z gigbin czucia i wiary wynikajgcych.

Proszgz mi wskazac w Berlinie jakgkolwiek budowlg, religijusj 
czy swieekg, ktöra podobne wrazenia, podobne uczucia zdolna bylaby 
obudzie, ktöraby poza obrgbem racyoualuego swego celu i przezna- 
czenia przemawiala do dusz ludzkich, o rzeczach i sprawach, ktörych 
rozum nie dosigga. A z drugiej strony proszg mi wskazac w Berlinie 
jakgkolwiek budowlg, lub instytucyg, ktöraby jak  najsilniej uie odpo- 
wiadala myäli rozumnej i nie byla przystosowana do rozumnego celu. 
Bezprzyktadna niemal w swem konsekwentnem przeprowadzeniu 
racyonalnoS6 porzgdköw i urzgdzen berlifiskii h, na jak najwiekszy 
zasluguje podziw.

Co prawda, same warunki zewngtrzne rozwoju miasta na to sig 
zlozyly. Roxwiuglo sig ono, jak wiadomo, przewaznie w epoce nowo- 
zytnej; nie ma za sobg prawie sredniowiecznej przeszlosci, nie posia
da owych jej zabytköw, ktöre dodajg tyle malowniczoSci röznym 
starym miastom niemieckim, ale pozbawione sg wszelkiego znaczenia 
w zyciu nowoczesnem i czgsto stajg na przeszkodzie w racyo- 
nalnem przystusowaniu sig stosunköw miejskich do jego potrzeb 
i wymagaü.



Berlin nie zna wcale wqzkich domöw, ciasnych nlic 1 zaulköw, 
jakie spotykamy np. w srödmieSciu wiedenskiem; szeroko rozpostar- 
ty na piaskai h brandenburskich, nie zacieSuiany nigdy murami obron- 
uymi, ma on dose przestrzeni nietylko w nowszych, lecz i w najda- 
wniejszych swych dzielnicach. Z jak$ niezröwnanj} umiejytnoSci§,, 
w jak doskonalem przystosowaniu do praktycznych potrzeb zycia 
miejskiego, wyzyskano te korzystne warunki!

Poczynaj<j,c od najbardziej srodkowego punktu miasta na placu 
Zamkowym, przejdzmy oto wzdluz cal$ ulicy Pod lipami, az do wspa- 
nialej Bramy brandeburskiej. Zawsze jeszcze jestesmy w s'rodkowej 
czysci miasta, a tu przed nami rozpoSciera siy nie ogröd, nie park, ale 
las prawdziwy, znany pod nazwjj T h i e r  g a r t e n ’n, rozlegly las 
kasztanöw, lip i innych piyknych, wspaniale rozrosniytych drzew 
üsciastycl). Ktöre miasto moze siy pochlubic poJozonsj w jego srodku 
tak$ ogrommj przestrzeniq, zadrzewionij,, takiemi, ze siy tak wyraze, 
olbrzymiemi piucami, ulatwiajqcemi mu znakomicie proces oddy- 
cliania ?

Berlihczycy swobodnie mogij oddychac nietylko wsröd kaszta
nöw i iip za Bramg, brandeburskij, ale i na szerokich, widnych ulicach, 
na przestronnych placach i skwerach swego miasta. Ruch w mieScie 
ogromny, thimy ludzi snujg, siy po ulicach, a wieczorami zapelniajsj 
liczne widownie teatralne, sale koncertowe, restauracye, piwiarnie, 
kawiarnie i t. p. lokale publiczne. Miejsca dla nikogo nie zbraknie, 
uie zbraknie tez wygody, komfortu i wszelkich tych materyalnych 
uprzyjemnieii zycia, ktöre ludzie dzisiejsi tak niezmiernie ceniij. Nie 
zbywa tez ua nich oczywiscie i mieszkalnym domom berlinskim, 
w ktörych wszystko znalezc mozna, co tylko nowozytna technika wy- 
niyslila i zastosowala dla udogodnienia warunköw codziennego bytu 
ludzkiego.

A cöz dopiero powiedziec o srodkach komuuikacyi? Pod tym 
W/.glydem Berlin, ze sw% doskonale przeprowadzonij i urzijdzoiuj ko- 
lejq miejskq, z niezliczonemi liniami swych tramwajöw i omnibusöw, 
jest pono idealem miasta wspölczesnego, a moze jakims pierwowzo- 
rem miasta przysziosci. Zycie miejskie za dni naszych d$zy widocznie 
do rozpostarcia siy na szerokich przestrzeniach, poprzerzynanych 
jak  najliczniejszymi i jak  najbardziej udogoduionymi liniami komuni- 
kacyi. Postyp w tym kierunku nigdzie chyba dobitniej siy uie zazna- 
czyl, jak  w Berlinie i nigdzie ludzie nie mieszkajsj. przestronniej przy 
tak utatwionem zblizeniu pomiedzy sob;j za pomocij rozlicznych srod- 
köw komunikacyjuych.



Krötko möwi^c, wszystko,' co mygl rozumna i wykonawczyni 
jej , wytrwala praca ludzka, uczynic mogly dla udogoduienia uiate- 
ryalnych warunköw zycia miejskiego, wszystko to w stolicy Prus 
uczynione zostalo. Zobaczmy teraz, jak  odbila si§ na zewn§trzuem 
jej obliczu duchowa stroua tego zycia, jaki wyraz znalazla w pomui- 
kacli sztuki, w artystycznych i umyslowych zasobach miasta. Krötki 
chocby poglijd na nie pozwoli nam moze wnikuijc w psychik§ Avspöl- 
czesnej duszy prusko-niemieckiej, ktöra tak szczegölnie, tak niespo- 
dzianie, a tak dla nas groznie i drazniijco objawila si§ w liaka- 
tyzmie.

II

JeSli widz§ dom duzy, okazaly, dobrze zbudowany, zawieraj$cy 
wszystko, co tylko dla udogoduienia i uprzyjemnienia zycia jes t  po- 
trzebne, domySlam si§. ze mieszka w nim czlowiek bogaty, mozny, 
ktöry clice i umie obficie a madrze uzywac wszelkich döbr zycia. JeSli 
jednak zapragug pozuac dusz§ tego czlowieka, to, co on mysli i czuje, 
rozejrzec sie musz<? w zasobach pracy umyslowej, ktöre w swym do
mu nagromadzil, w tworach sztuki, ktorymi go przyozdobil.

Podobny stosuuek zachodzi pomi^dzy miastem a zamieszkujijcij 
je ludnogci;}. Ta, co zamieszkuje Berlin, jest, jak öw pan mozny i bo
gaty, ktöry w doskonale i silnie zbudowanym domu madrze sobie 
umial zycie urzgdzic i pgdzi je w dostatkach, bogactwie i we wszel- 
kiej wygodzie. Ale jaka jest dusza tego moznowladcy wsröd stole- 
cznych ludöw Europy? Jak ie  uczucia i mySIi ozywiajij. to olbrzymie, 
milionowe cialo, rozpoScierajijce si§ av takim dobrobycie materyal- 
nym, wsröd bogactw i wspanialoäci, przedziwuie rozumnych porzijd- 
köw i urz<jdzen berlinskich?..

N ie c h  na to p y tan ie  odpoAviedzij l iczn e  d z ie la  sz tu k i ,  Avzmesione  
w sröd w span ia le j  P ru s  s to l icy ,  ku ogölnem u jej  pozytkoAvi. lub ku  
czc i  w ie lb io n y c h  przez ni$ ludzi i idei.

Naprzöd to, co uajbardziej pomi^dzy nimi rzuca si§ av oczy 
ogromem, blyskotliw$ äwietnoScig i charakterystycznie pruskim, 
oci^zalym przepychem.

W ysok o  ponad zielouymi kouarami drzeAV, nieopodal od Bramy 
brandeburskiej, na olbrzymiej, dAvupigtrowej podstawie, wznosi si§



slynna „Kolumna zwycigstwa“ — S i e g e s s ä u l e ,  majgca uwiecz- 
niac powstauie pod hegemonig Prus nowego cesarstwa niemieckiego. 
Na podstawie jej Jiczne plaskorzezby i malowidla uprzytomniajg wi- 
dzowi tryumfy armii niemieckiej: powierzchnia samej kolumny, 
w trzech kondygnacyach ozdobiona lufami armat, zdobytycli na Dun- 
czykach, Austryakach i Francuzach, na szczycie jasniejgca w pro- 
mieniach slonecznycli zlocisla postac Victorii-Borusii, ponad mia- 
stem calem panuje i na wszystkie strony swiata glosi moc i wielkoSc 
potgznego panstwa pruskiego.

Po jednej stronie tego pomnika orgznej cliwaly pruskiej, na roz- 
leglej przestrzeni, oddzielajgcej go od gmacliu parlamentu, wsröd 
emblematöw i symbolöw potggi, sily, wielkosci, widnieje kolosalna, 
z bronzu ulana, postac Bismarcka, wcielouego geniusza panstwo- 
wej mysli pruskiej. Po drugiej strouie od podstawy kolumny ciggnie 
sig dluga „Aleja zwycigstwa“, aleja marmurowych pomniköw, uprzy- 
tomniajgcycli uam cale dzieje P rus  w szeregu ich ksigzgt i krölöw od 
margrabiego Albrechta Niedzwiedzia az do cesarza Wilhelma I-go. 
Wszyscy oni, otoczeni popiersiami znakomitych ludzi, ktörzy pano- 
wanie ich uswietnili, stoja na swych podstawach uroczysci, sztywni, 
urzgdowi, w swym jednostajnym, stereotypowym charakterze, dosko- 
nale wyobrazajgcy jednostajne dzialanie potgznej maszyny panstwo- 
wej, ktörg czyuami swymi budowali, a ktörej bezduszny meclianizm 
owladngl dzisiuj calg niemal zywg silg narodu niemieckiego.

Wladanie jego przemozue wszgdzie, daje sig widziec w pomui- 
kach i pomnikowych budowlach berlinskich. Prözno w nich szukac 
objawöw samorzutnej twörczosci, odzwierciedlenia w niej zycia i oby- 
czaju narodowego, chodby w najbardziej wylgcznej, zacieänionej ich 
dziedzinie, dzwigczgcej jednak mniej lub wigeej silnie i dobitnie, sa- 
morodnym tonem zyciowym. Taki ton daje sig odezue w pomnikach 
artystycznych wszystkich miast, ktöre w dziejach kultury wszech- 
ludzkiej donioälejsze osiggngly znaczenie.

Nie möwige juz o zabytkach sztuki atenskiej, wykwitajgcych 
tak wspaniale, samorzutnie i bezpo&rednio z rzeczywistoäci narodo
wego bytu helehskiego, pöjdzmy do starycli miast wloskich, uie- 
mieckich, niderlandakich, pöjdzmy do naszego Krakowa, a chocby do 
Lazienek warszawakich. Wszgdzie tarn odezujemy tgtno dawnego zy
cia i obyczaju w starych pomnikach do dzis dnia uderzajgce. Nawet 
takie zabytki przepychu dwor.-kiego, jak palace i ogrody wersalskie, 
Zwinger drezdeiiski, wdzigczny patacyk lazienkowski, jakze nam 
wiele möwig o zyciu skupiajgcej sig dokola dworöw monarszych da-



wnej arystokracyi rodowej, o tem zyciu lekkiem, swobodnem i plo- 
chem, z jego wytwornoscig, i wykwintem, z jego rokokowq-, lub baro- 
kowij slylowosciij i estetycznym pseudoklasycyzmem.

Co prawda, klasycyzmu nie brak w pomnikach berlinskich. .Teäli 
kto chee, jest  on nawet w nicli prawdziwszy, anizeli w zabytkacli 
francuskich z X V H -go  i XVITI go wieku, o ile rozumie siy przez to 
bardziej konsekwentne przystosowanie siy do wzoröw starozytnych. 
Ale cöz z tego? Ma on wszelkie zalety poprawnoSci, konsekwencyi 
i stylowego obrobienia — brak mu jednej, lecz najistotniejszej: zycia. 
Bo to tylko w sztuce prawdziwie zyje, co z zycia wprost siy poczyltN 
co z zywej, samorodnej powstato twörczosci.

Czy takiej twörczosci zawdziyczaja swöj byt pomnikowe gma- 
chy, budowle i posjjgi stolicy pniskiej?

Nie, zaiste. Si} to bqdz dziela nawskroS urzydowego, panstwowe- 
go charakteru, bijdz uczone nasladownictwa wzoröw starozytiio-klä' 
sycznych z wielkij umiejytnoscii} i sztuki}, ale z malem natchnieuiem 
zdzialane. Wprawdzie twörczosc niemiecka n i e r a z  i w n a j znamie- 
nitszych nawet swych objawach do tych wzoröw mniej lub wiecej 
siy przystosowala! Ale wielcy jej przedstawiciele brali od klasyköw 
greckich nietylko artystyczne ich formy, pociqgani tez byli wypel- 
niaj^cij je szczero-ludzki} treSciq, k töra taki oddzwiyk znajdowala 
w napetniajijcym ich dusze zywym i szerokim humanitaryzmie, ktöry 
w calym narodzie niemieckim tak silny znajdowal niegdyS od- 
dzwiek.

A cöz siy stalo z owymi wszecliludzkimi jego aspiracyami, 
z humanitarnymi ideami Groethego, Schillera, Herdera, Kanta? Spto- 
nyly pono w ogniu prusko-niemieckich zapalöw patryotyczuyclr, ui 
dymu, ni popiotu z nich nie pozostalo. Wslad za tem wiedza, poezya. 
sztuka germanska, ktöre ongi im shizyly, poszty w sluzby monarchii 
Holienzolernöw, przywdzialy pikelhauby priisksj, o ile zaä zdolaly za- 
chowac swij samodzielnoSc w twörczosci takich geniuszöw, jak  Scho
penhauer, Wagner, Nietzsche, staly siy rzecznikami nie jasnych na- 
dziei humanitarnych, lecz pesymistycznego zwjjtpienia o c e l a c h  

i przezuaczeniacb ostatecznych ludzkosci.
Dziwna rzecz. W  miary, jak  w jednostkach wybranych w z m a g a l  

siy ten rozpaczny pesymizm humanitarny, wsröd ogölu niemieckiego 
coraz bujniej rozkwital polityczno-narodowy optyuiizm ua w i e r z e  

w  niespozyte sily panstwa pruskiego oparty. Wyrazem jego plasty- 
cznym staly siy nowoczesne pomniki berlinskie, b^dijce nie czem in- 
.nt-nt, jak  jedm} wielki} apoteozij pruskiej potygi. Gdziekolwiek w Bei-



linie zwröcimy nasze oczy, wsz§dzie widzimy wyobrazajsjce t$ pot§g$ 
postaci i sceny, kute w granicie, rzezbione w marmurze, malowane 11a 
plötnie. Napisy glosz§, ze to lud niemiecki u ielkim swym bohaterom 
i wielkim wspomnieniom swych dziejöw, wznosi te pomniki chwaiy. 
Ale jakiz brak w nich szczerei, samorzutnej duszy ludowej, jakaz 
w nich szt.ywna, bezduszna urz<jdowoS6 militarno-panstwowal

Toz samo w wytworach artystöw-patryotöw pruskich. W gale
ryi narodowej (National-Galerie) znajduje si§ olbrzymi i piekniema- 
lowany obraz Kellera, przedstawiaj^cy apoteoz§ cesarza Willielma 
I-go. Bialowtosy monarcha w plaszczu cesarskim, na tryumfalnym 
rydwanie przez symboliczne biale rumaki ciagniony jest w jakis 
przestwör swiatta i blasku. Otaczaj;), go rözne figury allegoryczne, 
a tu/, za nim widniej$ nieodzownie towarzyszjjce mu zawsze na 
wszystkich podobnych wyobrazeniach postaci Bismarcka i Moltkego. 
Ale, jakiez tu sztucznie uroczyste miny, jakaz zimna oficyalnosd wy- 
razu i nastroju! Swiatlo, napeh)iaj$ce obraz, oläniewa, ale nikogo 
chyba nie grzeje, nikogo przynajmniej, kto nie nosi w sobie urzedo- 
wego kaloryfera, zasilanego ze zbiorniköw panstwowo-pruskiego cie- 
plika. Cesarz Wilhelm I-szy, Bismarck i Moltke, wyobrazeui 84 

w niezliczonych pomnikach, rzezbach iobrazach berlinskich, a zawsze 
w tak jednostajnych postawach, z tak niezmiennym wyrazem twarzy, 
ze zdaj$ sitj byc jakimis manekiuami panstwowymi, ktörych niepodo- 
bna sobie wystawic jako zywych, realnycli ludzi, i ktöre t$ swojij je- 
(1 nostajno^cisj. bezduszu$ nudz$ pot^znie i smieszfj potrosze bezstrou- 
nego widza.

Obok tych dziel sztuki urz§dowej, nie mniej liczne s% w Berli- 
uie dziela sztuki uczonej. Berlin zawsze slyngl uczonoäciq,. Ongi 
kwitla w nim samodzielna nauka niemiecka, ale t§ juz wielki Hegel 
wprzsjgl do panstwowego rydwanu pruskiego, a mali jego nast§pcy 
ostatecznie j$ poddali pod jarzmo panstwowoSci. Do pary z ni§ cho
dzi w tem jarzmie i sztuka niemiecka, ktöra zresztij z niej przewaznie, 
nie z zycia, czerpie swoje natchnienia. Glöwnym ich wytworem 
w zakresie plastyki öw przestawnv klasycyzm budowli berlinskich, 
odtwarzajijcych wieruie a bezdusznie rözne starozytne wzory. Wyzej 
zaznaczylem przeciwiefistwo jego do pseudoklasycyzmu wieköw po- 
przednich. Ten, choc sztucznie wymuszony, mial w sobie wi§cej pra
wdy zycia, bo wiernem byl odbiciem wspölczesuych objawöw zycio- 
wych. Ozyz wytworny markiz francuski nie podobny byl do kornelo- 
wskich Achillesöw i Hipolitow? Ozyz cudackie wykrtjtasy linii roko- 
kowej nie odpowiadaly wymuszeuie przerafiuuwanym ruchom przed-



rewolucyjnego „towarzystwa“, a prostolinijny styl pierwszego cesar- 
stwa czyz nie by! odbiciem prostolinijnej konsekwencyi ludzi, co 
z rewolucyi wyszli?

A przyjrzyjmy sig jeno w Berlinie ludziom, przechadzajgcym 
sig pod rzymakim tukiem Bramy brandeburskiej, lub greckiemi kolu- 
mnadami Starego i Nowego Muzeum. Czyz jest coskolwiek klasy- 
cznego w tych filistrach i profesorach berlinskich, w tych burszach 
i lejtenautacli pruskich? Czyz jes t  jakaäkolwiek odpowiednioäc po- 
inigdzy tymi ludzmi i klasyczuymi pomnikami sztuki, wznoszgcymi 
sig w ich miescie ojczystem? Niema jej, z liste, bo cala ta sztuka nie 
z zycia p »wstata i nie dla zycia stworzona zostala. Stworzyl jg uczo- 
uy akademicki artyzm ku czci i chwale potggi panstwowej, na ktörej 
uslugach i zotdzie pozostaje. Istotny, zasadniczy wyraz jego two- 
röw uczono-klasycznych i urzgdowo-patryotyczuych streszcza sig j e 
dynie w>; wrazeniach sily, wielkosci, rozumnego iadu, porzgdku i t. p. 
znamion: ktöre tak  dobitnie uprzytomniajg nam wewngtrzng istotg 
wspötczesuego panstwa pruskiego.

Wröömy teraz do pytania: co nam möwig pomuiki berlinskie
o duszy owego ludu mozuowladczego, wsröd ktörego powstaly?

Möwig nam o duszy nawskroä politycznej i panstwowej, o tkwig- 
cem w niej poczuciu wtasnej potggi, o mysli ku pomnozeniu i utrwa- 
leuiu jej wytgcznie zwröcouej. Czyz zuchwaly, zaborczy hakatyzm 
nie jest  naturalnym takiej duszy wyt worein?. Przyjrzyjmy sig j e s z c z e  

nieco blizej temu stosunkowi.

III.

„Niema juz dzis narodöw, sg tylko panstwa“ — powiedzial 
F ryderyk Nietzsche. Zdanie to szczegölnie jes t  stuszne wzastosowa- 
uiu do wtasnej ojczyzny autora „Zaratustry“ i do obecnej politycznej 
jej stolicy. „Zimnokrwisty potwör panstwowy“ — jak  sig wyraza 
Nietzsche — szeroko roztozyt sig nad Sprewg i czyha, kogoby mögt 
pozrec, a w dgzeniach swych do pochlonigcia wszelkich obcych sobie 
zywiotöw, jakich zdola dosiggngc, posluguje sig zawsze narodowymi 
szpouami drapiezuej germauizacyi.



„Musicie byd dobrymi Prusakami“ — powtarzaj$ nieraz w par- 
lamencie minist,rowie pruscy postum poznanskim, zwalczajsjc rzekom’g. 
ich „agitacyy wielkopolskij“. W teoryi ma to oznaczac zgdanie lojal- 
nosci vvubee panstwa pruskiego, w praktyce jest, to zadanie od Pola- 
köw wyrzeczenia sie wtasn-go jyzyka, obyczaju, wtasnej tradycyi 
narodowej i przejseia nanarodowosc niemieckij. Tym wezwaniom mi- 
nisteryatnym wtöruje z krzykliwij zajadtosciij, eaty chör hakatysty- 
ezny, wyspiewuj^cy na ton patryotyczny bojowe pieäni anty- 
polskie.

Jakze  inne piesni z tegoz samego tonu brzmiaty w nadsprew- 
skiej stolicy przed wiekiem i przed p6t wiekiem jeszcze. Ani u pa- 
tryotycznego spiewaka Körnnra, ani u patryotycznego dziatacza 
Steina, nie znalezd ni sladu nienawisci nacyonalistycznej, lub drapie- 
zuoSci zaborczej. A pözniejsi z lat czterdziestych bojownicy zjedno- 
czenia niemieckiego na g ründe  wolnomySlnej idei europejskiej, jak 
ze dalecy byli od dzisiejszego nacyonalizmu wszechniemieckiego, jak 
wznioSle mar/.yli o przysztem braterstwie ludöw! A jednak oba te ru- 
cliy narodowe wielkie miaty dla przysziosci Niemiec znaczenie: 
pierwszy ooalil tnonarchiy Hohenzolernöw po straszliwym pogromie 
napoleonskim, drugi przygotowat grünt pod dzisiejsze cesarstwo nie- 
mieckie.

Na tym g ründe  wzrösl „zimnokrwisty“ potwör pruski, wzröst 
nietyle silg. ducha patryotycznego, iie trzezwq rachubf}, politycznq, 
umiejytnie rozwiniytfj, potygq militarnij, ogromnsj pracsj, spoteczno-ktil- 
turalng, narodu niemieckiego, k t6r$ 11a swij, korzysd z wielk$ 
zrycznosdq zdotat zuzytkowad. Odwröcila siy karta. W  r. 1813 i 1848 
Prusy owladniyte zostaty szlachetnym porywem ducha niemieckiego, 
po r. 1870 Niemcy ulegty wladzy panstwowego ducha pruskiegc. 
Przewröt ten byt nastypstwem rozwoju, jaki w ciijgu X lX -g o  wieku 
ilokonat siy w lonie wszystkich prawie spoleczenstw europejskich, 
a w Niemczech szczegölnie doniostymi zaznaczvt sie skutkami, mia- 
nowicie rozwoju praktycznego racyonalizmu zyciowego i kultury ma- 
teryalnej, zapewniaj^cej ludziom pomnozenie sily zewnytrznej, do- 
brobytu i nzywania zmystowego.

Monarchia pruska od najdawniejszych czasöw, jeszcze w pier
wotnej swej postaci marchii brandeburskiej i odziedziczonego po 
Krzyzakach ksiystwa pruskiego, kroczyla wrytrwale po drodze do 
tych celöw wiodacej. W tadcy Prus nigdy ani na krok z niej nie zbo- 
czyli. Gdy" in ne narody i inne panstwa stawiaty sobie niekiedy jakies 
odlegle, idealne zadania • Prusy miaty zawsze 11a wzglydzie naj- 
blizszy, realny swöj pozytek, w ktörym oczywiscie uczestniczyli ci



wszysey, co wiernie im sluzyli. Nie dziw, ze to utylitarne nawskrog 
panstwo pocitjgnelo za sobjj zywioiy spoleczne, dla ktörych utylita- 
ryzm praktyczny stal sie jedynym kierownikiem wszelkich dazen zy- 
ciowych, glöwnie zywioiy przemystowo-inieszczauskie, tak przemo- 
zne posiadajijce znaczenie w zyciu naszem wspölczesnem, a tak bar- 
dzo zmateryalizowane, tak pochloniete przez d$zenia do karyery, do- 
brobytu, bogaetwa.

Stanelo tedj7 w Niemczech (podobnie zreszt$ jak i w niektörych 
innych krajach Europy) milez^ce przymierze pomitjdzy panstweni 
i spoleczenstwem mieszczanskiem. To ostatnie w zamian za zapewnio- 
ny sobie przez tamto udzial w rözuorodnych jego zdobyczach niate- 
ryalnych w zakresie wladzy, potegi, znaczenia, dobrobytu,j§lo popie- 
rac je calij sihj, swych d%zen i wply wöw politycznych, jakie w nowo- 
czesnej epoce liberaliznm porewolticyjnego rozu iiiijc mogh>. Jedno 
czeäuie zmienil si$ zasadniczo Charakter glöwnych czynniköw zycia 
publieznego. Liberalizm i patryotyzm, wyniagajfjce ongi citjzkich 
otiar i poswi^cen, zaprz§zone przez polityczne stronnietwa mieszczan- 
skie do rydwanu panstwowego, zapewniajijc mu coraz wi§ksz« 
tryumfy, pocztjly zarazem przynosic swym przedstawicielom ogromne 
zyski, staly sie doskonalym, sowicie oplacaj^cym si§ interesem. Takie 
znaczenie mial ongi w Niemczech popieraj^cy polityk§ Bismarcka 
narodowy liberalizm, takie madziä patryotyczuy hakatyzm, zwalcza- 
j$cy niedogodny politycznie panstwu pruskiemu, a grozny ekouomi- 
cznie sprzymierzonemu z nim mieszczanstwu nieuiieckiemu polski zy* 
wiol narodowy.

Oto jaki jest  rodowöd owej upanstwowionej, sprusaczalej duszy 
niemieckiej, ktöra tak dobitny znajduje wyraz w urzedowo-patryo- 
tycznych pomnikach Berlina, tak charakterystycznie przebija w ca- 
lem jego zyciu spolecznem i kulturalnem.

To ogromne, ludne, bogate miasto moze by6 poniekad uwazane 
za uplastycznienie, a zarazem za apoteoz§ wcielonego najzupelniej 
w nowozytnej monarchi pruskiej bozyszcza naszych czasöw: potegi 
materyaluej, obeej wszelkim idealnym zadaniom, ealkowicie ku po- 
zytkowi realnemu zwröconej, d^zijcej don calij, silsj wielkiego rozumu 
i olbrzymiej pracy ludzkiej. Rozwöj jej wsröd tych warunköw na 
gruncie berlinskim rzuca swiatlo na stosunek wzajeuiny tych dwöch 
sprzecznych w zasadzie a zgoduych w praktyce czynniköw zycio- 
wych: hakatyznm i kultury. Kultura zuaczy uprawa: uprawa gleby 
spolecznej przez rozumu^, celowjj prac§ ludzkg. Nie brak jej, zaiste, 
w Prusiech wspölczesuych, a wyniki jej na kazdym kroku rzucajjj sie 
nam w oczy w nadsprewskiej ich stolicy. Jakze  inaczej uazwac, jeöli



me kulturg te rozliczne porzgdki i urzgdzenia berlinskie, tak znako- 
micie utatwiajgce ludziom zycie codzienne, tak racyonalnie przysto- 
sowane do uajistotniejszych jego potrzeb, ktörych latwe zaspokojenie, 
oszczgdzajgc ludziom wysilköw, w tym kierunku zwröconych, pozvva- 
la je zuzyc na pracg duchowg: intellektualng i artystyczng.

A srodki ku temu w Berlinie olbrzymie i rözuorodne. Opröcz 
znamienitego uniwersytetu, niezliczonych szköl i akademij, jakiez 
znajdujemy tu wspaniale instytucye samoksztalcenia. Takie Aqua
rium, taka Urania, t. j. iustytucya stalycli odczytöw popularnych 
z teatrem dla objasniajgcych je obrazöw poglgdowych, z bogatymi 
zbiorami przyrzgdöw dla do^wiadczen naukowych — sg to zaklady 
w tym rodzaju najpierwsze pono w Swiecie. Pierwszorzgdne tez zna- 
czenie pod wzglgdam zasobu, doboru i ukladu dziel, w nich zawar- 
tych, posiadajg berlinskie zbiory sztuki: Stare i Nowe Muzeum, Ga- 
lerya narodowa, swiezo utworzone Muzeum cesarza Fryderyka. Po- 
wstale w czasie stosuukowo pözniejszym, nie posiadajg one wprawdzie 
takich znamienuych arcydziet dawnych mistrzöw, jak  starsze nierö- 
wnie zbiory artystyczue we Wloszech, w Paryzu, w Wiedniu, 
w Dreznie — ale jakze umiejgtnie i starannie dobrane zostaly i ulo- 
zone, zgromadzone w nich pomniki sztuki. Galerya dawnych obrazöw 
z epoki sredniowiecznej i reuesansowej, przeniesiona obecnie ze S ta 
rego Muzeum do Muzeum cesarza Fryderyka odzuacza sig nie- 
zmiernie systematyczuem rozmieszczeniem röznych szköl i kie- 
runköw twörczosci malarskiej. Takiz sam scisly, systematyczny po- 
rzgdek ukladu widzimy w galeryach rzezb oryginalnych i doskona- 
lych, a licznych niezmiernie odlewöw g i p s o w y c . h ,  w zbiorach zabyt- 
köw starogreckicli, asyryjskich, egipskich i t. p.

Wszgdzie w urzgdzcniu muzeöw i popularno-naukowych insty- 
tucyj berlinskich widnieje rozumnie i konsekwentnie przeprowadzona 
dg/.uosö dostarczenia zwiedzajgcym jak uajwigkszej korzysci, syste- 
matyczuego rozwijania ich i ksztalcenia w danym kierunku umyslo- 
wym, lub artystyczuym. Ta dgznosc przewodniczy tez oczywi^cie po- 
dobnym zakladom publicznym innych miast wielkich, ale nigdzie po
no tak Scisb i racyonalnie, jak  w Berlinie, nie zostala przeprowadzo
na. Kto posziikuje nie tyle uzywania artystycznego i umyslowego, 
lecz przedewszystkiem chce uczyc sig i ksztalcic, tun w zbiorach 
i zakladach berlinskich najwigeej ku temu znajdzie sposobnoSci.

Wszgdzie jeduem slowem, tak na polu materyalnej, jak umyslo- 
wej i artystyczuej kultury, przebija w stolicy Prus taz sama racyo- 
nalna, praktyczua dgzuo^c z niezlomug kousekwencyg do celu swego 
zmierzajgca. Czy jest to cel prawdziwie humanitarny, wynikajgcy
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z wszechludzkich zadan cywili/.acyjnych? Wszystko, co tylko wiemy
0 dzisiejszycli Prusach, o icli usposobieiiiu, sklonnosciach i dziala- 
niacli zmusza nas do powgtpiewania o istnieniu w ich zyciu podo- 
bnych celöw i zadan. Obce one byly zawsze panstwu pruskiemu, obce 
staty sig, lub stajg coraz bardziej podleglemu jego przemoznym wply- 
wom i popierajgoemu je wszelkienii silami ogölowi spotecznemu nie
tylko w Prusiech samycli, ale poniekgd i vv catych Niemczech. Boga- 
tg, wiekowg, dzielng pracg catesro narodu wyrobiona i wciaz jeszcze 
pomnazana kultura niemiecka poszta przewaznie w sluzbg zuchwabj, 
zaborczej Borusii, spruszczala w znacznej czgsci, uzywana bywa do 
osiggniecia nie szczerze humanitarnych, lecz li tylko p o l i t y c z n y c h ,  

panstwovvych celöw, do pomnozenia bogactw, potggi, wtadzj, przema- 
gajgcych w panstwie i kierujgcych nim glövvnie zywiotöw s p o l e 

cznych i narodowycli.
Prz**dstawiciele tychzywiolöw, spadkitbiercy pokoleh, ktöre przed 

stuleciem z takim zapatem rzucity sig do pracy nad kulturg, doskona- 
le pojmujg tkwigcg w niej olbrzymig sitg i poslugujg sig nig z ogro- 
mng zarliwoscig i zrgcznoscig w przeprowadzeniu zadan, ktöre z lm- 
manitaryzmem i ze szczer/e humanitarng cywilizacyg nie chyba nie 
majg wspölnego, a ktörych wyrazem najdobitniejsz) m jes t  liakatyzm.

Aby sie przekonaß o scistym jego zwig^ku ze sprusaczalg kul- 
tu rg  niemieckg, dose sig rozejrzec obeenie w nieszezgsnym naszym 
Poznanin. Ulega 011 nietylko brutalnej sile, nieprzebierajgcej wsrod- 
kach germanizacyi, zalewany jest nadto istug powodzig kulturalnej 
uiemczyzny, naptywajgcej licznymi kanalami rzgdowo-hakatysty- 
cznymi. Stalymi jej zbioriükami majg byö rözne instytueye uaukove
1 artystyczne, ktöre z vviasciwym Prusom dzisiejszym cynizmem za- 
kt.idane sa z javvng i wyrazng dgznoscig wynai adawiania Polaköw 
poznanskich.

Cöz mogg oni przeciwstavvic tym potgznym c.zynnikom wrogiej 
im kultury? Jedynie wytrwalg, niezmordovvang pracg ku zadaniom 
kulturalnym, na drodze narodowej zwröcong. Nie mozna jej, zaisie, 
oczekiwac od warstwy ziemiansko-s/.lacheckiej, ktöra dotgd gtöwnie 
z naporem uiemczyzny walczyta. Ta z natury swej jest i faktycznie 
w dzielnicy poznanskiej okazala sig zupelnie niezdolng do walki na 
pracg, stauowigeg tak potgzng broh vv rgkach wojujgcego przecivv 
nam pod panstwovvemi haslami pruskiemi mieszczahstwa niemieckie
go. Przeobrazenie, jakie sig obeenie w Pozuanskiem dokonywa: coraz 
lic^niejsze i coraz bardziej stanoweze wystgpienie na widownig pu- 
bliczng z pracy wyroslych polskich zywiotöw mieszczansko-ludowycli, 
lepszg budx.i otuchg. Trudne oni jednak majg zadanie, zanim w stop-



niowym rozwoju siJjj. kultury zbli/ 4  siy do przewyzszaj^cego je  tak  
bardzo pod tym wzglydem przeciwnika. Ale tez w jego wlasnym obo- 
zie maj$ one mimowolnego sprzymierzenca. J e s t  nim coraz silniejszy 
i liczniejszy i coraz glybiej podkopujqcy siy pod fundamenty mie- 
szczanskiego bytu wspölczesny socyalizm niemiecki. Dot^d vvzrastal 
on g!6 wnie na gruncie czysto materyalnycli przeciwienstw zycio- 
wych — obecnie, w miary coraz wiykszego antyhumanitarnego zwy- 
rodnienia klas |>osiadajqcych, zdobywa sobie coraz silniejszy grünt 
moralny i kto wie, czy nie stanie siy z czasem jakqs Nemezis dziejo- 
Wij, czy swij, iloaciow$ potygq materyaln^ nie obali, nie zdruzgocze 
wspanialego, ale zmateryalizowanego doszczytnie gmachu sprusacza- 
lej kultury niemieckiej.

W a l h r y  G o s t o m s k i .



Bailajijc obecny stan ewolucyi muzyki symfonicznej i dramaty- 
cznej, latvvo dostrzedz, ze dziela nowoczesne posiadajjj pewne charakte- 
rystyczne cechy, wspölne poezyi, malarstwu rzezbie i literaturze, 
ktörych zrödlo lezy w psychologii dzisiejszej twörczosci artysty- 
cznej.

Indywidualizm iuSwiadomiony subjektywizm, bedijce podkladem 
uajrözuorodniejszych tejze twörczoSei objawöw, odbiiy s)§ na s w ö j  

sposöb w  dzielach kompozytoröw muzycznych ostatnich c z a s ö w - i  je
dynie na tle dzialania powyzszych czynniköw Sledziö mozna najtraf- 
n i e j  rozwöj wspölczesnej muzyki.

Cech$ wybitn^ nowoczesnej mnzycznej twörczosci jest  coraz 
silniej rozwijaj<jcy si§ intellektnalizm kompozytoröw; najsilniejszi}. 
zas, najcharakterystyczniejszi} moze, wewntjtrzn^ röznica pomiedzy 
procesem twörczym dawnych i dzisiejszych wielkich mistrzöw, jest  
röznica zachodzijca w samowiedzy twö: czego subjektywizmu.

Aby byc zrozumianym, musz§ wyjasnic blizsze znaczenie uzy- 
tych przezemuie terminöw.

Tlömaczenie—chocby bezwiedne — uczuc, nastrojöw, obrazöw 
stanöw psychicznych za pomocfj utworu mnzyczuego — i to tlömncze- 
nie pod wplywem sily instynktowej, przymusowe—nazywam twör- 
czoscii} s u b j e k t y w n ^ ,  podmiotowij, majijcij, za punkt wyjseia we- 
wn§trzn$ istote artysty: jego dusz§. Pisanie kompozycyj muzycznych, 
jako mniej lub wi§cej umiej§tnie ulozonych kombinacyj tonöw, jest 
twörczosci!} o b j e k t y w u » } ,  przedmiotowj}, b^dijci} bez zwiqzku 
z tem, co wlasciwie artysta za pomocij sztuki wyrazic moze i po
winien.

Bionjc w obu wypadkach za warunek bezwgl§dne wladanie 
srodkami faktury muzycznej, tworzenie objektywne uwazam za ro- 
dzaj stoj^cy artystyczuie, bez poröwuania nizej, j iko przedstawiajsjcv 
jednij tylko stron§ twörczosci: fornnj.



Dawniej ogölnie przyjytq zasady rzsjdzil w twörczosci muzycz- 
nej, jako regula, objektywizm, uwazaj^cy tony,jako przedmiot.y, czyli 
objekta przeröznych kombinacyj, sluzqcych do estetycznego zadowo- 
lenia zmyslu sluchowego.

OezywiScie przy nadzwyczaj rozwiniytym stanie fachowej wie- 
dzy, moznoäd najröznorodniejszych kombinacyj tonöw osiagnyla wy- 
soki stopien rozwoju, ktörego rezultaty objawialy siy juz w wieku 
XVI-tym w nieslychanie kunsztownie, koutrapunktycznie kombino- 
wanych dzielacli niderlandczyköw. Dziela te, röwnie jak  im podobne 
pözniejszych i dzisiejszych czasöw, bawiij.ce sluch tak, jak  bawi oczy 
gra szkielek w kalejdoskopie, pod wzglydem duchowym czyli praw- 
dziwie artystycznym, przewazuie zadnej nie przedstawiajij wartoSci.

Byli jednak gieniusze, ktörzy tworzqc niby objektywnie, tyle 
wkladali duszy w owe suche na pozör kombinacye, ze powstawaly 
dziela wiekopomne, przemawiaj^ce do dziS dnia potygij ducha ich 
twörcöw, mimo, ze ci niemieli owej samowiedzy subjektywizmu; su- 
bjektywizm byl u nich i n s t y n k t o w y m  — a wrodzony gieniusz 
owego instynktu motorem.

Takimi byli z czasöw odrodzenia: Palestrina, Lassus, Vittoria, 
u nas Gomötka, Zielenski, takim byl w pierwszej potowie X V III-go  
wieku, jedenz najwiykszychtwörcöw wszystkich wieköw: J a n  S e b a -  
s t. y a n B a c h .

W  dalszej kolei intellektualnego i indywidualnego rozwoju 
twörczosci muzycznej, subjektywizm oraz jego samowiedza, czyli 
okreSlona cliyc i potrzeba wyrazania pewnych uczuc czy wrazen mu- 
zycznie, ciijgle wzrastala i ona to z czasem stala siy jednym z bodz- 
cöw do rozwoju tak ciekawej i charakterystycznej galyzi nowoczes- 
nej muzyki: do rozwoju muzyki programowej.

Programowos6 nalezy sciSle odrözniad od realizmu w muzyce; 
pewna tendencya do realizmu, istuiala bowiem w muzyce zawsze— 
przechodzijc przez mniej lub wiycej silne fazy juz od XVI-go wieku, 
kiedy taki Klemens Janequin pisal swoje „Spiewy ptaköw“ imitujij- 
ce wprost rö/.ne ptasie glosy, lub w formie mottetu staral siy oddac 
wrazenie: „batalii podMarignan“,—tejednako bjawy, powtarzajijcesiy 
od czasu do czasu, sij, zgola rözue od muzyki programowej.

\V miary rozwoju twörczego intellektualizmu, muzyk przestal 
tworzyc kladijc w swoje kompozycye,instyktowme,|bezwiednie prawie 
to, co bylo treSciij, jego duszy, z czasem poczul zwiijzek calego swego 
rj a “ z tem co tworzyt tonami; z fachowego organisty lub nadworne- 
go muzykusa, komponujijcego wedlug potrzeby mecenasa, zacz^t wy- 
laniac siy z czasem czlowiek, swiadomy nie tylko swej artystycznej 
wartoSci, ktörtj, kazdy artysta  po wszystkie czasy oceniac musial, ale



czlowiek li}cz$cy w sobie poet§-filozofa i muzyka zarazem — i to li}- 
czfjcy s w i a d o m i e  i uzywajijcy sztuki tonöw, czyli inaczej powie- 
dziawszy, formy mnzyczuej. do wyrazenia tego co wyobrazni» poety 
i mysl filozofa dyktowala. Jednym z pierwszych, ktörzy tak tworzyc 
zacz§li, byl: B e e t h o v e  u.

Zanim dojd§ do przedstawieuia rozwoju nowoczesnej twörczo
sci, musz§ wspomniec o stronie srodköw muzycznych, ktöre b§di}C na- 
turalnij konsekwencyj} wewn^trznego tejze twörczosci rozwoju, zmie- 
nialy si§ i udoskonalaly z czasem, jak  wszystkie zresztjj srodki, ktö- 
remi si§ sztuki poshigujq,. Srodki te, to kilka czynniköw, maj^cych röz
ne znaczenie jak: harmonizacya, kontrapunkt, iustrumentacya. Niepo- 
trzeba ucha zbyt osluchanego i zbyt wprawnego, aby odröznic motet 
z XV I-go wieku od utworu kogcielnego Bacha—Preludyum Bacha od 
Preludyum Chopina; a jednak kazdemu muzykowi wiadomo, ze röw
nie kontrapunktycznie kombinowaue byly dziela Bacha, jak nider- 
landzkie utwory wokalue XV I-go i X V II-go w. i ze niema prawie 
najsmielszej kombinacyi harmoniczuej Ohopiua, ktörejby sie juz nie 
znalazlo u Bacha, w jego bajecznie rozwini§tej polifonii. Majq, prze
ciez owe smiale kombinacye harmoniczne i kontrapunktyczne u B a
cha i Chopina zupelnie odr^bny Charakter, a to z dwöch powodöw: 
pierwszym z nich, to rozpowszechniajaca si§ ogölnie juz w I-szej 
cwierci X lX -g o  w. chromatyka t. j. bez poröwnania cz§stsze niz da- 
wniej uzywanie pöltonöw, drugim przyczyny wewn§trznej uatury.— 
U Bacha np. czuc owe smialosci harmoniczne, polegaji}ce po wi§kszej 
cz§sci na wytwarzaniu jaskrawych dyssonansöw, jako s k u t e k ze- 
laznej kousekwencyi röwnoczesnego prowadzenia kilku glosöw, czyli 
bezwgl§dnogci jego kontrapuuktu; dzisiaj dyssonause zyskaly samo- 
istne prawo bytu i w nowoczesnej muzyce s;} prawie zawsze s r o d 
k i  e m do wywolywania pewnych uczu<S, pewnych nastrojöw.

Nie zmienia to faktu, ze i kompozycye Bacha wlasnie wskutek 
owych dyssonansöw wywotuj^ pewne nastroje, ten efekt lezal jednak 
prawdopodobtiie po za samowiedz$ subjektywni} ich autora, ktöry 
uzywal ich z niebywalg, smialosci.}, wyli}cznie jednak, jako formalnych 
konsekwencyj.

St<}d tez ta röznica w systemie nowoczesnej kompozycyi, w ktö
rej najjaskrawsze dyssonause powstaja czasami bez przygotowania, 
przechodza bez rozwii}zania, bo przestaly byö wy];}czuie skutkiem 
i owocem pewnego przygotowania, a staly si§ zupelnie samoistnym 
srodkiem ekspressyi muzycznej.

Ju z  Beethoven nie wahal si§ ostatuiej cz^äci swej IX-ej sym- 
fonii rozpoczijc silnym i zupelnie nieprzygotowanym dyssonansem, 
w ktörym nuta b drewnianych instrumentöw sciera si§ z nieslychan*}



mocg z rownie silnie przez trgbki zaatakowang nutg « ,podpartg röw- 
niez ua a trzymanem tremolo kotlöw: ostatni wykrzyk, jakby zgrzyt 
z wgtpienia i rozpaczy przed wkrötce nadejsc majgcg chwilg radosne- 
go hymnu szyllerowskiej ody.

Z pözniejszych przykladöw znanem jest zakonczenie „Zarathu- 
s' t ry “ Ryszarda Straussa—owo nierozstrzygnigte, nierozwigzane osta- 
ti'cznie scieranie sig harmonii h dar i e dar.

Potrzeba wyrazania w coraz to subtelniejszy sposöb röznych 
Oilcieni oraz nastrojöw duszy, stworzyla koniecznosc szukania nowych 
zwrotöw melodyjnych, nowych harmonij, zapomoog przerözuych spo- 
soböw zwanycb w teoryi muzyki modulacyami enharmouicznemi, 
alteracyami, opöznieniami oraz wprowowadzila na szerszg skalg uzy- 
wanie cbroniatyki. Wprawdzie istniala ona i przedtem; juz w X V I  
wieku wywalczali jej prawo bytu tacy Vicentino, Gezualdo i Monte- 
verdi—Fantazyg i Fugg chromatyczng pisal J .  S. Bach, do specyficz- 
negojednak  znaczenia doszla d opiero  za naszych czasöw, nietylko 
urozraaicajgc linig melodyjng, ale wprowadzajgc do harmonizacyi ni-.d- 
zwyczaj swietny czyunik.

Bajeczne nastroje takiego Trystana i Izoldy W agnera lub mnö- 
stwa utworöw Chopina, Schumanna—a zwlaszcza Cezara F rancka— 
majg swe zrödlo w wymienionych wyzej alteracyach, opöznieniach 
oraz chromatyce.

Trzecim Srodkiem, wyciskajgcym na dzisiejszej muzyce, pigtno 
wybitnej charakterystyki, jest  nowoczesna instrumentacya, nadajgca 
utworom symfonicznym i dramatycznym, niebywaly dotgd koloryt.

Röznolitoäc tego kolorytu i jego bogactwo, nad ktörych rozwojem 
pracowali wspölczesnie Ryszard W agner w Niemczech i Hektor 
Berlioz we F rancy i—sg wylgcznie nabytkami X lX -g o  wieku, choc 
ideje rozwingte przez dwöch wspomnianych mistrzöw zapoczgtkowal 
juz w X V lII- tym  wieku K. W. Gluck. Ze po za Gluckiem, apo czg
sci Weherem i Beethovenem, mialy tak  na Wagnera, jak  na Berlioza, 
wplyw bombastyczne pumysly iustrumentalne twörcy Roberta Dja- 
bla, M eyerbeera—nie ulega wgtpliwosci.

Röwnie szybki, jak  potgzny, rozwöj instrumentacyi *) dajgcy 
sztuce muzycznej zupelnie nowe ärodki wyrazania sig, sprawil, ze 
sztuka ta w swej ewolucyi postgpila w ostatnich czasach tak szybko, 
jak  zadna inna. Ani bowiem rzezba, ani nawet tak wspaniale pod wzglg- 
dem kolorystycznym rozwinigte malarstwo n o w o z y t n e  z calem swojem

*) Dose poröwnac symfoni^ llaydna i o nieeale 100 lat od niej pdz- 
niejszy poernat symf. Straussa, aby to ocenic.



bogactwem i przepycheni barw plain-aire’u, nie rözni siy do lego stop- 
nia srodkami od malarstwa odrodzenia, a nawet od tempery malowa- 
nych dziel preraf'aelitöw, jaksiyrözuifj, wspölczesne orkiestrowe utwo
ry od pisanych zaledwie sto lat temu, nie möwiijc juz o dawniejszych.

$

*

* *

Do dzis dnia istniejg, muzycy i kompozytorowie, dla ktörych 
muzyka jes t  sztuky „skladania tonöw“, ktörzy, piszy podobnie jak 
francuski kompozytor E. Godard möwifjcy o sobie, ze „musi kompo- 
nowac trzy godziny dziennie, a w braku natchnienia pisze m s z e lub 
kw artet smyczkowy“; — wspölczesna jednak estetyka muzyki (jezeli 
wolno uzyc tego wyrazenia) coraz silniej zaznacza röznicy pomiydzy 
muzykiem wladajgcym umiejytnoscia „skladania tonöw“ a muzykiem- 
twörcg, uzywajijcym umiejytnosci skladania tonöw, jako srodka do 
wyrazenia swej duszy, swego ja, tak dobrze w kompozycyi samodziel- 
nej, jak w odtwarzaniu dziel cudzych. Po wszystkie czasy bydzie 
istniata sztuka—-i przemyst artystyczny. majfjce Srodki wspölne, lecz 
cele od siebie odlegte.

Möwiijc o nowoczesnej muzyce, bydy bral pod uwagy tylko pro- 
dukcye sztuki, zosiawiajgc na boku, choöby nawet zewnytrznemi po- 

zorami „modernizmu“ zabarwiony przemysl artystyczny. Badaj$c 
intellektualizm i subjektywizm nowoczesnych twörcöw, nalezy wziijc 
pod uwagy grupy powaznych kompozytoröw, zwolenniköw: „stanowi- 
ska scisle estetycznego“ - - jak  go okresla i w imie ktörego, walczyl 
Hanslick -kompozytoröw, ktörzy w najlepszych swych dzietach mi
mo wyznawanej przez siebie teoryi twörczego objektywizmu w mu
zyce, objawiali w tonach s w jj  piekny, czujijcq, artystyczny duszy. Ty- 
pem takiego objektywnego twörcy ostatnich czasöw, jest J .  Brahms; 
sluchajijc jego dziel najpiykniejszych, ma siy czasami uczucie, ze ten 
zimny klasyk, wbrew swej woli i zasadom, odslania poetyczue glybie 
swej duszy. W chwilach szczerego natchnienia, artyzm zwyciyzyl 
u Brahmsa te teorye, ktöre znöw pozwalaty mu kiedyiudziej tworzyc 
bardzo umiejytue, ale suche i nie nie möwijjce kombinaeye dzwiyköw 
w celu „estetycznego zadowolenia zmyslu sluchajycego“.

Owo „estetyczue zadowolenie“ jest wedtug wspomnianego przed 
chwila Hanslicka, podstawij jego teoryj, zestawionych w jednej z naj- 
powazniejszych rozpraw estetyczno-muzycznych ostatnich c:



w ksiijzce „O pi§knie w muzyce“. Hanslick, jako reakcya liyperro- 
niantycznych fantazyj na temat znaczenia muzyki, byl zarazem w te- 
oryach swoich odbiciem ruchu pozytywistycznego z przed lat 40-stu, 
i uznaj^cw muzyce tylko to, co ona pozytywnego przedstawia, widzial 
w formie jej cel glöwny, w zadawalajijcej „estetycznie“ Organ slu- 
cliowy kombiuacyi dzwi^köw jedyne jej zadauie. Odczuwauie muzyki 
jes t  dla niego dyletantyzmem, pozostawia je „laikom“ — dla „wy- 
ksztalconych artystöw“ przeznacza tylko wzgl§dy estetyczue, a jako 
„naj^odniejszy, najzdrowszy sposöb sluchania muzyki“ zaleca, „znaj- 
dowauie uciechy w muzyce, przy zupelnej trzezwosci ducha“. To 
tez, zaskorupiaj§csi§ w zasadzie tak problematycznego znaczeuia, jak 
„wzgl§dy estetyczne“, ktörych w zadn$ regul§ nikt nigdy uj$c nie 
bgdzie w stanie, bo zalezy ono od czasu, przestrzeni, szerokoäci geo- 
graficznej, przyzwyczajenia i mnöstwa uboczuych wzgl^döw, H ans
lick swojem zyciem dal dowöd, ze kwestyi tego rodzaju nie rozstrzy- 
ga si§ zadnem budowaniem teoryi; zmarly niedawno 78 letni starzec, 
ktöry ci^gle w imi§ swych zasad walczyl z dramatem muzyczuym 
W agnera, a juz wprost unigal twörczosci Byszarda S traussa—musial 
patrzec w ostatnich latach swego zycia na tryumfy i na nieustanny 
i swietuy rozwöj sztuki, tak  przeciwnej jego poj^ciom i teoryom
0 pi^knie, o formie i o wszystkich tych rzeczach, ktöre byly i s§, czyn-, 
nikami ewolucyi sztuki, ale nie mogij byc jej celem.

Bardzo mylnem byloby przypuszczenie, zezwolennicy nowocze
snej muzyki, w niej widzij jedymj. doskonalo^c twörczosci muzyczuej. 
Tak byuajmniej nie jes t  Cöz na tem traci skouczony w swej idealnej 
doskonalosci caloksztalt rzezby greckiej, lub jej odbicie w renesan- 
sie, ze rzezbiarz Rodin jes t  jednym z najwifkszych wspölczesuych 
artystöw i przedstawicielem rzusby nowoczesnej, tak röznej duchem
1 form;} od epok klasycznych?

Tak samo nie obniza bynajmniej wartoöci dziel artystycznych, 
przed chwili} wspomianego Rralimsa to, ze on w ruchu ewolucyjnym 
nie bral zadnego udzialu i stal na strazy idtalöw abstrakcyjnej a na 
tradycyach dawnej formy oraz dawnego koloryt.u orkiestrowego 
opartej, sztuki.

Muzyka wspölczesna, tak, jak kazda sztuka, wyraza wspölczr- 
s.iego ducha, ktöry objawia si§ jednak u geniuszöw zwykle przed- 
tem, nim caly tlum serc, nawet prawdziwie czujjjcych i glöw myslij- 
cych, jest  w stanie to objawienie, ten wyraz zrozumiec.

To tez j a k  niezrozumienie przez ogöl nowej sztuki o jej w arto - 
Sei nie stanowi, tak samo pojtjcie, jej odczucie, a nawet ukochanie, nie  

moze w y l i j c z a c t e g o ,  co w innej formie, w innych czasach, bylo röwnie 
~ ^)i«knem, röwnie pot^znem. Palestrina, Bach, Beethoven, W agner—



cztery epoki tak rözne, cztery potygi twörcze bez miary; kazdy 
z nicli byl swego czasu „modernisti}“, kazdy wptynql na 
ewolucyy sztuki w swojej epoce. Z poczijtku nierozumiani, 
zwalczani, dzis otoczeni chwalsj—stanowif} „kosciöl tryunifujijcy“ ua 
niebiosach krölestwa tonöw-, twörcy dzisiejsi—to „kcSciöl wojujjjcy“...

*

* *

Jako  punkt wyjScia nowoczesnej muzyki symfonicznej i drania- 
tyczuej, jaSnieje w historyi muzyki tröjca wielkich nazwisk: Beetho
ven, Wagner, Berlioz, do ktörych koniecznie dodac nalezy Liszta.

Subjektywizm twörczy w muzyce fortepianowej, jako cecha 110- 
woczesnotici w sztuce, objawi} siy najwspanialej i najpotyzniej w dzie
jach C h o p i n a i S c h u m a n n  a.

Na ewolucyy nowoczesnej piesni wplynyli Schumann i Wagner. 
Potyzny filozot'i poeta-muzyk Beethoven, rzucil wielkie haslo: pelne 
samowiedzy odzwierciedlenie w symfonii idei przepelniajqcych serce 
i um ysl1), lub nastrojöw duszy polijczonych, jak w Pastoralnej, z od- 
daniem zjawisk zewuytrznych natury; to ostatnie nie bylo niczem 
innen), tylko powtarzajyca siy, jak  juz raz wspomnialem, od czasu do 
czasu tendencyjj naturalizmu, w muzyce-, pierwsze stworzyto muzyky 
programowy w najszlachetniejszem jej pojyciu.

Möwiijc przed chwilg o punkcie wyjäcia dla nowoczesnej muzyki, 
polfjczytem z umyslu muzyky dramatyczna z symfoniczny. Dwa te 
odlamy sztuki tonöw posiadajjj, genezy zupelnie rözny—mnzyka dra
matyczna powstala bowiem ze sztuki „slowa möwionego“, czyli ze 
Sredniowiecznej, w renesansie uastypnie do zenitu rozwinietej polifo- 
nicznej muzyki wokalnej, symfonia zas z muzyki tanecznej, ktöra 
byla odbiciem sztuki mogycej nosi6 miano „sztuki ruchu“ — „l’art  du 
geste“, jak jy nazywaja Francuzi

Otöz te dwa pierwiastki w muzyce nowozytnej zaczyly siy 1$- 
czyc-, juz Beethoven udramatyzowal symfonie, a za nim dalej jeszcze 
w tym kieruuku poszli inni — Ryszard W agner zas usymfonizowat 
opery.

Podobnie stalo siy z pieSniij, ktöra dlu<ri czas istniejac jako od- 
bicie dawnej piesni ludowej czyli swieckiej—(w odröznieniu od pie-

*) Jak w III, V, IX-tej.



öni koscielnej, ktörej zasadg od samego poczgtku byla deklamacya 
slowa)—i bedgc poczgtkowo tylko spiewang muzykg taneczng, w ry t-  
mach tanecznych przewaznie dlugi czas sig obracala, z czasem dopie
ro stala sig sztukg „slowa möwionego“ tj. zaczgla stosowac melodyg 
do slöw, w naszych zas czasach udramatyzowata sig zupelnie—stajgc 
sig czasami prawie wylgcznie rytmiczng deklamacyg, opartg ua mu- 
zycznem tle.

Oczywiscie udramatyzowanie symfouii nalezy brac w znaczeuiu 
przenosnem, nie konkretuem, to znaczy, ze dzisiejsza symfonia o pod- 
ktadzie dramatyczuym wciela w siebie sama tylko psychologig dra- 
matyczuego konfliktu, nie poslugujgc sig scena i zjawiskami plasty- 
cznemi, ktöre jedynie w pewnych wypadkach poddaje fantazyi slu- 
chacza. Do takiego zrozumienia dramatu muzycznego w symfouicz- 
nej formie, doszedl Kysz. Strauss.

Czy dojdzie kiedy do tego, aby forma i tresc dramatycznej sym- 
fonii mogla sig zjednoczyc z odpowiednio pomyslanym a artystyczno- 
literackim i scenicznym wymaganiom, treäcig i formg odpowiadajg- 
cym dramatem—niewiadomo; w kazdyin razie bylaby to pewnego ro
dzaju konkluzya tych dwöch zasadniczych odlamöw sztuki muzycznej.

Wspomnialem na poczgtku, ze najcharakterystyczniejszym we- 
wngtrznym rozdzialem pomigdzy proce>em twörczym dawnych idzisiej- 
szych wielkich mistrzöw, jest röznica w samopoczuciu twörczego sub- 
jektywi/.mu; uastgpnie zaznaczj'lem, ze pierwszym, ktörjr sig w tym 
kierunku najsilniej objawil—byl Beethoven-, postarajmy sig przypa- 
trzec sig blizej, jak  sig to samopoczucie dalej rozwijalo, specyalnie 
w muzyce symfonicznej i dramatycznej, one bowiem sg najsilniejszym 
i t.ypowym wyrazem sztuki tonöw, czasöw dzisiejszych.

Hasla rzucone przez Beethovena z bezwzglgdng odwagg ge- 
niuszu, byly owem ostatecznem wstrzgsnieniem wulkanu twörczoSci 
ludzkiej, ktöry spowodowal wybuch. I  wkrötce potoczyly sig dwa 
strumienie lawy-, z jednej strony subjektywna organizacya twörcza, 
wrazz wrodzonemi literackiemi zdolnodciami, pchngly Berliozanadro- 
ge symfonii programowej, a bezposrednio pod jego wplywem Liszt 
zaczgl tworzyc swoje poemat.y symfoniczne, ktörych dalszjm ciggiem 
jest twörczosc Ilysz. Straussa; z drugiej strony W agner wahajgcy 
sig poczgtkowo migdzy wplywami Webera i wielkiej Opery Pary-  
skiej, ktörg wöwezas reprezentowal Meyerbeer, doszedl do samowie- 
dzy swych wszechstronnych srodköw i stworzyl dramat muzyczny, 
ktöry na razie, niedoScignionj7 w swej doskonalosci, sam jeden jest 
przedstawicielem swego typu, znajdujgc do pewnego stopnia indywi
dualne odbicie w muzyce dramatycznej francuskiej: w dzielach d’In- 
dyego, Charpentiera i Bruneau; rozkwit weryzmu wloskiego bgdgey



mi§szanin§ impressyonizmu z powrotnij fal;j, naturalizmu w muzyce— 
mozua jedynie z wielkiemi zastrzezeniami poddac wplywowi W ag
nera.

Podlegly do pevvnego stopnia obu wplywom, na wyzynie muzy- 
ki oratoryjnej tj. wokalno - orkiestrowej, ale nie sceniczuej, stanijl 
ojciec nowszej szkoly francuskiej C e z a r  P r a n c k .

Powyzsze zestawieuie nastr§cza interesujg,ce spostrzezenia, ze 
wplyw geniuszu niemieckiego Beethovena przez Fraucy§, czyli Ber- 
linza, za pomoc§ mi§dzynarodowego Liszta, doszedl do swego rozkwi- 
tu znöw w Niemczech w dzielach Rysz. Straussa, a dramat muzyczny 
z Niemiec, gdzie od W agnera zadnych nie uczynil post^pöw, wytwa- 
rzaj^c tylko zast^p epigonöw, przeniösl si§ do Francyi, tarn przetwa- 
rzaj^c sie wedlug znamiennych cech romauskiego ducha.

Tymczasem, röwuoczesnie z tym luchem na zachodzie, rozwijal 
si§ i rozwija w Stowianszczyznie i Skandynawii charakterystyczny 
objaw twörczosci muzycznej, na tle iudywidualno-narodowem; po 
Cho|>iuie, ruch ten zaakcentowal si§ najsilniej w Norwegii, gdzie Nor
draak, a za nim Gripgi Svendsen, wydobyli na jaw skarby melodyi lu- 
dowej, oraz objijt iah} Slowianszczyzn§ przejawiajqc si<j u nas w dzie
lach Moniuszki, Zarzyckiego, Zelenskiego, Noskowskiego oraz Pade- 
rewskiego, w Czecliach zwiijzany z trzema imionami pierwszorztjüne- 
go artystycznego zuaczenia: Smetani}, Dworzakiem i Fibichem — 
w Hossyi wybuchaj^c zywioJowym talentem Czajkowskiego.

Po za podkladem indywidualnym, narodowym, objawiaj^cym sifj 
przewaznie w melodyi i wrytmice ludowej, rozwöj powyzej wspomnia- 
nyeh twörczych jednostek da si§ podcifjgnqc pod ogölnie przedtem 
zazuaczony prjjd na Zachodzie; dziela ich czysto genialne, czysto
o charakterze nadzwyczaj indywidualnym, nie posiadaji} jednak jaki^- 
gos specyalnego t y p  u, ktöryby wspomnianym poprzednio mögt byc 
przeciwstawiony; specyalny i nowy t y p  twörczosci przedstawiat 
Chopin, i on tez do dzis dnia blyszczy, jak niczem nie zacmioua gwiaz- 
da; po za tem jes t  öw objaw muzyki o charakterze narodowym 
u twörcöw pierwszorz^dnych jak  Moniuszko, Smetana lub Czajkow- 
ski, röwniez odbiciem samopoczucia twörczego subjektywizmu, tej 
wybitnej i uieodlijeznej cechy nowoczesnej twörczosci muzycznej.

Rozwijajijcy si§ pod wplywem dziel Beethovena indywidualizm 
zaznaczyl sitj najsilniej w dzielach Berlioza i Liszta.—Szukanie no
wych drög ekspressyi muzycznej, szukanie smiaiycli kombinacyj kon- 
trapunktycznych i harmonicznych, zatracenie pewnej szablonowej 
symetryi formy, a nawet zatracenie jej zupelne, aby tylko oddac zijda- 
ny naströj bez wzgltjdu jak uczyla szkola w imi§ „estetycznych za
sad"—byly cechami owego twörczego indywidualizmu w muzyce.



Liszt, o ktörym, u uas zwlaszcza, wie siy przewaznie, jako o au- 
torze Rapsodyi i transkrypcyj fortepianowych, zostawil po sobie sze- 
reg dziel symfonicznych, ktöre na wspölczesnych wptyw miaty b a r 
dzo duzy. Kompozycye te powstate pod wptywem dziel Berlioza, by- 
ty tworzone wedtu«»' wrazen czerpanych z dziel literackich: Dante’a 
Goetbego, Schillera; najznaczniejsze z nich, to symfonie: „Boska ko- 
medya“ rozpadajqca siy na trzy czysci: „Czysciec, pieklo i niebo“ — 
Faust röwniez z 3 czySci (Faust, Matgorzata i Mefistofeles) ztozony, 
uastypnie poematy symfoniczne Ideaty (wedtug poematu Scliillera), 
Tasso, Preludya, Orfensz, Wazepa.—W dzielach tycli Liszt rozwija- 
jyc ideje Berlioza poszedt o krok dalej; o ile tarnten starat siy do pe- 
wnego stopnia zastosowywad do swych literackich pomystöw formy 
klasycznej symfonii, o tyle Liszt, trzymajijc siy Scislej pomystu lite- 
rackiego wedlug wrazen, jakiemu öwpomysl poddawat, tworzyl nowij, 
formy, wyciijgajyc jednak z treäci literackiej jedynie to, co mozna by- 
to muzycznie wyrazic.

I  tak w symfonii „Dante“ oddaje w kazdej poszczegölnej czysci 
sumy ogölnych wrazen,. odebranych z trzech czyäci: „Boskiej kome- 
dyi“; w „Fauscie“ nie starat siy bynajmniej o iluströwanie dramaty- 
cznego przebiegu traeedyi Goetbego, tylko scharakteryzowal muzy
cznie trzy gtöwne postacie, kazdej z nich poswiycajyc jedny czysö 
symfonii.

'I'o przetapianie w formy muzyczna, przez pryzmat swego wtas- 
nego odczucia, obcych pomystow literackich, jest wybitny cechy dyz- 
nosci indywidualizmu w twörczosci muzycznej; dyznosci, ktöre z bie 
giem czasu staty siy bardziej podmiotowemi.

Po symfoniacli i poematach symfonicznych Liszta, pierwszym 
wybitniejszym kompozytorem, ktöry poszedt we wskazanym przez 
Wejmarskiego mistrza kieruuku, byl Saint-Saens. Cztery poematy 
symfoniczne znane u nas dobrze: Taniec szkieletöw, Kotowrotek 
Omfalii, MtodoSö Herkulesa i Faeton, nie sy jednak, mimo ich arty- 
stycznej wartoSci, zadnym krokiem naprzöd.

Saint-Saens, jako umysl zbytformalistyczny, suchy, a jako ta len t  
muzyczny mimo fenomenalnej wiedzy i niestychanej tatwosci inwen- 
cyi, doSc ptytki—nie byl z tych, ktörzy „nowe sciezki w dziewiczycli 
lasach rybiy“, to tez dziela jego, bydyce wiycej illustracyami niz od- 
biciem wewuytrznych wrazen w obec danego tematu, stabym sa przy- 
czynkiem do historyi rozwoju subjektywizmu w muzyce, a w ewolu- 
cyi jej zadnego wybitniejszego nie znajdujij, stanowiska.

O wiele wiyksze znaczenie, chociaz wytacznie dla narodowej 
muzyki czeskiej, mial Fryderyk Smetana, uczen i wielbiciel Liszta.



Autor „Sprzedanej narzecznej“ przejgl sig duchem i idejami, 
Berlioza i Liszta, i na tle ludowych melodyj i rytmöw—stworzyl sze 
reg poematöw symfonicznych, objgtyeh cyklem: „Ojczyzna“ („Vlast“).
I  tutaj w subjektywizmie twörczym poszedl jeszcze kruk dalej od 
Liszta; nie biorgc do pomocy, a raczej nie szukajgc wrazen w utwo- 
rach literackich—sam stworzyl sobie szereg poetycznych obrazöw, 
odzwierciedlajgcych najdrozsze sercu swycli ziomköw wspomnienia— 
i pejzaze. I  tak „W eltaw a“, „W yszehrad“, „Szarka“, „Z ezeskuh 
Igk i pöl“, „Tabor“ i „Blanik '1 — byly po kolei przedmiotami 
jego muzycznych pomysöw. Jak  je yas muzycznie oddawal, za 
przyklad sluzyc moze pierwszy poemat. „W eltawa“. W yobraini 
muzyka - poety przedstawila sig pigkna czeska rzeka, naj- 
pierw u swych zrödel, ktöre szemrzg po kamykacli, potem autor, 
niby plyngc jej korytem, slyszal to rogi myäliwskie gdzies w kniei 
grajgce, to odglosy cbtopskiego wesela, to wreszcie przy drgajgcem 
swietle ksigzyca Najady i Kusalki a po pr/ebyciu burzliwych Swieto- 
Janskich prgdöw zatrzyma) sig w swigtej ekstazie u stöp dawnej 
chwaly Czech: ruin Wyszehradu. Jako  wyrazauie sig czysto muzycz-
II e, nie zawsze stoi Smetana (podobnie zresztg jak  Liszt ) na wysoko- 
sci swycli pomyslöw poetyczno literackich; to tez podjgte przez niego 
dzielo ma wigeej znaezeiva specyalnie narodowego, mimo to, jako 
objaw ewolucyi twörcz Sei muzyeznej stoi wyzej od wigeej muzycznie 
rafinowanego, ale nie wnoszgcego zadnego nowszego w sztukg pier- 
wiastku, Dworzaka.—Nawet mimo pewnego zwrotu w swej kompozv- 
torskiej dzialalnosoi, ktöra dlugo pozostawala pod wylgcznym prawie 
wplywem Bralimsa, nie dosiggngl Dworzak wswycli poematach symfon. 
Smetany. W szeregach i o barwach zywycli, s.j. one tylko realistycz- 
nemi dekoracyami ludowych, przez Erbena ukladanych basni, nie 
posiadajg zas pewnego psycliologiczuego podkladu, ktöry utworom 
Smetany nadaje znaczenie glgbokoSci. Wigeej nowego pierwiastku 
wniösl w czeskg muzykg Zdenko Eibich, ktörego mloda czeska szko- 
la uwaza za prawego nastepeg Smetany; istotnie kompozytor ten— 
niedawno zmarly—pozostawil dziela i ogölnie artystycznego znacze
nia, jak poematy symf.: „Wiosna“, „W igilje“, lub „Pod wieezör“— 
w ktörych poetyczne wrazenia ujgte sg w bardzo wykwintng i subtel- 
nie rafinowang szatg muzyczng.

Potgzny, zywiolowy talent Ozajkowskiego, wyksztalcony na 
wzorach niemieckich, pozostawil dziela nadzwyczajuiej artystycznej 
wartoäci, wznoszgc sig 11a szczyt bezprogramowego subjektywizmu 
w ostatniej czgsci patetycznej symfonii; twörezose jego, wywierajgca 
siluy wplyw 11a calg nowg generacyg rossyjskich kompozytoröw, a do 
pewnego stopnia i na naszych, dla dalszego rozwoju symfonicznej 
muzyki, nie ma wigkszego znaczenia—nie przyuiosla bowiem nie 110-



Wego pod wzglfjdem formy, ani jej ostatecznie nie rozku\vajq.e z pet 
szablonu, co juz Liszt czynic poczjjl.

W  poematacli symfoiiicznych pod wzgl§dem pomyslöw melodyj- 
nych, harmouizacyi i instrumentacyi Smialy i indy widualny, trzymal sie 
zbyt öcisle wprowadzonej przez szablonow^ niemieckij szkoly formy, 
nie vvladajijc uia jednak z bezwglednem mjstrzostw em, wslutek czego 
najäwietniejsze nawet jego kompozycye (jak taka Francesca di Ri- 
mini) cierpiij na brak swobody w dostosowaniu formy muzycznej do 
tre^ci literackiej.

Tymczasem w Niemczech rozwijaj.jcy si§ od Trystana i Izoldy 
poczfjwszy—coraz wspanialej dramat muzyczny W agnera, ktöry po- 
§gij, poezyi i natchnienia przycmii dziela symfoniczne Berlioza i Li

szta, znalazl silnsj, opozycy§ w kolach wielbicieli abstrakcyjuej muzy
ki symfouicznej.

Opozycya wysuwala, jako najwazniejszy a tu t  twörczo&S Brahm- 
sa, ktöry zreszt^. osobi^cie do zadnych oficyalnych stronnictw nie nale- 
zat i trzymal si§ swych idealöw, wypowiadajac je ze stanowczosciu, 
nie stajijc jednak do walki; sedziwy juz Antoni Bruckner, ktöry dlu- 
go uieznany wystapil nagle w 60-tym roku zycia z szeregiem Symfo- 
nij, maj^cych na polu muzyki abstrakcyjuej stanowic pewien kontrast 
doscisle klasycznych u tw oröw B rahm sa— nie zdolal odwröcic ogölnej 
uwagi, jakij, /.aozgl sciijgac na siebie mlody Byszard Strauss.

Urodzony monachijczyk, vvycbowany w tradycyach psendokla- 
sycyzmu, w pierwszych dzielach swoich nie okazywal wcale indywi- 
dualnosci. Byly to porzijdne prace zdolnego ucznia, zabarwione z po- 
czijtku Mendelssohneu'. nastepnie— Brahmsem. Dopiero wplyw Aleks. 
Ritterä, wielbiciela i przyjaciela Liszta, oz<‘nionego z bratankij, lt. 
Wagnera, skierowal Straussa na droge wlasnej indywidualnosci 
Ritter, ktöry jako muzyko twörczosci doS£ slabej, nalezal do najinte- 
ligentniejszych artystöw swej epoki, zapoznal Straussa z dzielami 
oraz idejami Liszta i Wagnera.

Dwa te wplywy wytworzyly przy dodaniu subjektywnego pier- 
wiastku, to czem jest dzisiaj Strauss. To te/. aby zrozumied dzielo— 
a raczej ideje Straussa—trzeba znac istot§ wplywöw, jakie nan dzia- 
laly. Möwilem juz o Liszcie, pozostaje Wagner. Rozwinifjeie teuryi 
dramatu muzycznego Wagnera, teoryj, ktöre uwiecznione zostaly 
w szeregu dziel gienialnych, Swiadcz$cych dowodnie o zywotnej tych 
teoryj sile, oddalaloby zbyt od przedmiotu, to tez ograniczyd si§ mu- 
sz§ na jak  najtreSciwszem ich scharakteryzowaniu.

Szukanie idealu twörczosci artystycznej w tragedyi greckiej— 
zapoczatkowane przez Florentczyköw XV I-go wieku, ktörzy stwo- 
rzyli pierwszy „dramma per musica“ podjjj.1 R. Wagner, nie bior^c



oczywiscie wzoröw formalnych dawnych tragedyj, lecz starajyc sie 
ujy6 syntetycznie tragedyy grecky, jako wypadkowy twörczosci arty- 
styczuej w ogöle, jako najdoskonalszy emanacyy duclia ludzkiego 
i taky stworzyc srodkami naszej epoki, i do tycli kulturalnych srod- 
köw jy przystosowac. To tez mylnym jes t  zarzut, jaki stawiano teo- 
ryom VVagnera, ie  liiarzenia o wskrzeszeniu tragedyi greckiej, wobec 
tej röznicy, jaka rniydzy koturnowy epoky klasycznego swiata a na- 
szym w. X lX -tym  panuje—sy nie na miejscu; to, co W agner wziyl 
z tragedyi greckiej, jest  niezaleznem od epoki, kultury i rasy, jest 
wszechludzkietn. Przy zmiauie srodköw odpadi öw nieodlyczny czyn- 
nik klasycznej tragedyi: chöry, ktöre objasnialy ui zucia bohateröw, 
czynily konkluzye, ostrzegaly, zapowiadaly kary lub zemsty bogöw; 
miejsce ich zajyla symfoniczna orkiestra, ktörej atrybucye z natury 
rzeczy musialy byc inne, ale ktöra nie przestala by6 w swej metafi- 
zyczuej, najsubtelniejszej jaky sobie wyobrazic mozna, mowie, tlö- 
uiaczky uczuc i psychologicznych stanöw duszy. To podwöjne dzia- 
lauie jakie dajy: wrazenia slowa i akc^i, otizymywane za pomooy in- 
tellektu oraz wrazenia muzyczne, dziaiajyce poza nim, bo wyra/.ajace 
najsubtelniejsze, slowem niewyrazalne drgnienia duszy i nastroje— 
istnialo juz oczywiscie przed stworzenieni dramatu muzycznego, na 
wielky jednak skaly wyzyskauem bycmoglo dopiero przez zastoscwa- 
nie symfonicznej czyli tematycznej muzyki, ktöra dala pole do two- 
rzeuianatem atdram atu  jednolitych koncepcyj, doröwnywajycych swy 
muzyczny tresciy symfoniom, temu najwyzszemu szczeblowi muzycz- 
nej twörczosci.

Po za ty mu/.yczna teoryy wprowadzil W agner do dramatu, 
opartego glöwnie na dawnych mytach i legendach, pierwiastek subjek. 
tywny— wvrazajyc w nim nietylko swoje ideje filozoficzne, ale ozy- 
wiajyc postacie bohateröw uczuciami odwieczno - ludzkiemi, ktöre 
w jego muzycznem ttömaczeniu nabierajy podwöjnie potyznego blas- 
ku. Ty drogy idyc byl W agner bezposrednim nastypcy Beethovena od 
ktörego tez przejyl haslai ideje, nie gloszone wprawdzie, aledzielami 
najwspanialej w lX-tej symfonii stwierdzoue.

Strauss po otrzysniyciu siy ze szkolarskich pseudoklasycznych 
wptywöw, stanyl na gruncie swej wlasnej indywidualnoäci, przeto- 
piwszy ua swoj sposöb zapoczytkowane przez Liszta ideje programo
wej symfonii z idejami symfonicznego dramatu Wagnera.

W kapitalnycli swych dzielach, stanowiycych podstawy i zeSrod- 
kowujacych charakterystyky jego twörczosci, odrzucii Strauss sceny
i aktoröw i pozostawil sam dramat psychologiczny, ktörego jedynemi 
czynnikami sy muzyczne tematy. Srodki muzyczne Wagnera przejyl 
Strauss, postypujyc w kombiuowaniu dzwiyköw jeszcze smielszem



oraz w kolorycie orkiestrowym, bardziej röznorödnym, o krok dalej na- 
przöd.—Temi zasadniczemi dzielami Straussa sg: 6 mierc i wyzwole- 
nie, Zarathustra  oraz Zycie bohatera. „Smierö i wyzwolenie“, to poe- 
tyczny obraz zwycigstwa ducha nad materyg; poemat: „Tak rzekl Za
ra thus tra“ (swobodnie wedlug Nietzschego)—to przedstawieniewsze- 
regu uiuzycznych, tematycznie rozwijauych, obrazöw—czlowieka-filo- 
zofa: Zarathustra, ktöry pokonawszy zycie, zgl§biwszy wszystkie 
problematy, dochodzi do wielkiej radoSci filozofa, zst§pujgc jednak 
miedzy ludzi, czuje swöj koniec; jaskrawy dysonans harmonii C dur
i H dur—ktöre w zaden sposöb zlac si§, zgodzic si$ z sobg nie mogg, 
to ten rozdzwiek miedzy filozofem, a ludzmi. W „Zyciu bohatera“ 
znöw walka dwöch sil: duchowej potggi czlowieka — bohatera, ktöry 
pelen wiary vv swojg zelazng sil§ i nieugietg wol§, promieuiejgcy po- 
godg i gotowoScig do oflar, do czynu wst§puje w zycie, aby po latach 
zwyci§stw nad malodusznoscig przeciwniköw, po dokonaniu wielkich 
czynöw, usnngc si§ od swiata i wsamotnoSei, na lonie natury, dokonac 
zywota.

„Zycie bohatera“ to niejako odpowiedz i dalszy cigg „Zarathu- 
s try “-, „Also begann Zarathustras U ntergang“, temi slowami konczy 
si§ w party turze Zarathustry przedrukowany, jako przedmowa, ust§p 
z Nietzschego. Wstgpienie bohatera w Swiat mi§dzy ludzi, zwyci§stwa 
n a w e t  dokouane, to wszystko stalo si§: des Helden — Untergang 
w ucieczce od swiata i zgonie w samotnoSci i opuszczeniu; jedynie 
duch wydoskonalony odniösl zwyci^stwo nad materyg. Mysl ta to 
zresztg zasadnicza ideja poematu: „Tod und Verklärung“.

W dotychczasowej twörczoSci Straussa te struny najsilniej 
dzwitjczaly. Ale nie chodzi mi tutaj wylgcznie o pojedyncze dziela 
Straussa, tylko o stanowisko, jakie on zajmuje w ewolucyi muzyeznej 
twörczoSci; to tez nie wchodzg szczegölowo w jego wierzenia filozo- 
ficzne, oraz uie rozbieram jego muzycznycb utworöw, konstatujt; ty l
ko fäkt, znamienny w rozwoju symfonicznej muzyki: wypowiadanie 
formg nowg Srodkami bogatszymi niz wszystkie dotychczasowe, 
swych filozoficznych wierzen, oraz danie wyrazu swego duchowego
i intellektualn^go zycia wewnetrznego.

W tej fazie znajduje sig obeenie w Niemczech rozwöj twörczo
Sci muzyeznej na tle indywidualizmu oraz intellektualizmu kempozy- 
toröw, ogarniajgcy coraz szersze horyzonty, a ktörej najwyzszym wy
razem jes t  Ryszard Strauss.

Nie mniej silnym echem, jak  w Niemczech, odbily sie we Francyi 
wplywy Berlioza, Liszta i Wagnera. W czasach kiedy w stolicy n«d- 
sekwahskiej panowal wszechwladnie slodki liryzm Gounoda, odbity 
w utworach takiego Gudarda lub Masseneta —cichyi skromny organi-
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sta kosciola sw. Klotyldy zaglybiony z jednej strony w wielkich mi- 
strzach muzyki koScielnej XV I-go i X V II-go  w. a odczuwajycy i ro- 
zumiejycy röwnoczesnie donioslosc i znaczeuie sztuki Wagnerow- 
skiej, poczyl tworzyd dziela, ktöre dzis, po jego Smierci, postawily 
go na piedestale najwiykszyoh twörcöw ubieglego stulecia. Cezar 
Franck, rodem belgijczyk, ktöry zreszty cale swe zycie spydzil we 
F ra n cy i—dlugo nieuzoawany, a nawet gnybiony przez wszechwladny 
wöwczas Gounodowska kliky—stal siy dzisiaj ojcem nowszej szkoly 
francuskiej. Idyc poczatkowo szlakiem Berlioza pisal biblijne ora- 
torya jak  „R uth“ (w rodzaju „Dziecinstwa Chrystusa“) —nastypnie na 
wzör Liszta poczyl tworzyc, w pöznym juz stosunkowo wieku, poema- 
ta  symfoniczne (Les Eolides wedlug wiersza Lecomte deLisla  i Chas
seur maudit podlug Bergera, Les Dijus wedlug W. Hugo) w ktö
rych przejawia siy do pewnego stopnia zewnytrznie wplyw Wagnera.

Na szczycie twörczosci stanyl Franck  w dzielach oratoryjnych, 
a raczej symfoniach oratoryjnych, w ktöre wlozyl po za potyzny arty
styczny wiedzy wszystko co w duszy i sercu mial najpiykniejszego. 
Sy to: „les Beatitudes“ i „Psyche“.

„Les Beatitudes“—to parafraza Chrystusowego kazania na gö- 
rze, przerywanego pelnemi jyku i bölu wolaniami rzeszy, w ktörych 
zawiera siy cala bolesc wierzycego serca ua tym padole placzu. 
„Psyche“—to w swej prost.ocie jedno z najdoskonalszych dziel, jakie 
dala nam druga polowa ubieglego stulecia—dzielo, w ktörem tyskno- 
ta duszy chrzeScijanskiej, jyczycej wupadku, z nadziejy wieezuego od- 
kupienia, znalazla wyraz w symbolu mitologicznej powiesci. CzySc 
muzyczna miejscami w melodyach i harmonii o prostocie prymityw- 
nych madon, miejscami o wybitnem Franckowi wlaSciwem zabarwie- 
n'iu chromatykyi enharmonicznemi zwrotami, przedstawia w ustypach 
symfonicznych i solowych dramat duszy, przejytej milosciy, chör zaS 
wpadajycy podobniejak w „Beatitudes“ wprowadza uaströj bolesnych 
zwytpien i rozpaczy, o ktöre lamie siy zycie.

Aby nie odbiegac zbyt daleko od przedmiotu, nie zagtybiam siy 
blizej w dalszy dzialaluoSc Francka jako kompozytora, nadzwyczaj 
nte resujycy muzycznie; dose wspomniec o symfonii, kwintecie i so- 
nacie skrzypcowej, waryacyach fortepianowych- nie stwarzajycych 
jednak, po za pelnemi iudywidualizmu i poezyi dzialanii, owego typu 
ktörym sy jego oratorya, bedyce kamieniami, ktöre znaczy drogy posty- 
pu twörczoSci mu/3'cznej. Synteza duszy wspölczesnej, odezuta glybo- 
ko i wyrazona muzycznie z nadzwyczaj indywidualny sily talentu, to, 
cecha twörczego subjektywizmu Francka, posuniytego dalej od B er
lioza i Liszta, a choc pobudzonego do pewnego stopnia Waguerem, j e 
dnak od niego zupeh.ie rözna.



Cezar Franck i Ryszard Strauss, s$ najdoskonalszym wyrazem 
tego, coby moznaokreslicowem niedokladnem poj§ciem „moderuizmu“ 
w muzyce czyli s$ wyrazem wspölczesnej ewolucyi muzycznej. Oby- 
dwaj rozwijali si§ pod tymi samymi wplywami, dzi§ki zag swej odr§- 
bnej indywidualnoäci i rasowej röznicy, doszli kazdy do odr§bnycli 
wyuiköw.

Frauck, poeta uczucia, przej§ty idealami najczysciej poj§tej 
chrzeScijanskiej duszy—przytem muzycznie o wyksztalceniu francu- 
skiem, to jes t  z przewag-ij studyöw kautatowych nad symfonicznemi, 
a z uatury wi§cej harmonista, niz koutrapunkcista, doxzedt do najdo- 
skonalszego wyrazenia si§ w duchowyck oratoryach; Strauss, prze- 
jtjty Schopenhauerem iNietzschem—poeta filozofii irozumu, witjcej niz 
uczucia—z wyksztalcenia symfonista pierwszej wody, skoncentrowal 
s w j j , twörczogc w poemacie symfonicznym—posuwajsjc tak zwan$ „ro- 
bottj kontrapunktycznq,“ do uiebywalych dotychczas grauic.

Oratorya Cezara Francka, tworzone pod koniec zycia, odbijajq, 
jak  zwierciadlo jego skrystalizowau^ juz, przeczystij dusz§; dziela 
Straussa pisane podczas ducliowego rozwoju burz i walk mlodosci, 
tycli burz i walk dokladuem odbiciem, ale prawdopodobnie nie s$ ich 
ostatnim wyrazem.

Twörczosc Francka polijczoua z wplywami W agnera i Berlioza, 
byla ozywczem zrödlem, ktöre zasilito zbaualizowan^ przez Godar- 
döw, Thomas’öw i Dubois’öw muzykfj francuskq,—oraz sprawilo, ze: 
indywidualizm i subjektywizm twörczy rozwin^l si§ najsilniej we 
Francyi wspölczesnej. Oczywiscie tytaua miary Rysz. Straussa nie
ma pomi<jdz.y Francuzami, ale indywidualnosci rözuych miedzy sob$, 
a bardzo wybitnych, jest  wi§cej niz w Niemczech.

Nazwiska: Wincetego d’Indy, Uukasa, Chausson’a, Alfreda 
Bruneau, Wilhelma Lekeu, Kamila Erlangera, Guy Ropartza, 
Jerzego Hue, braci Hillemachertöw, a wreszcie najgloäniejszych 
miedzy mlodymi: Charpentiera i Klaudyusza Debussy — przedsta- 
wiajij. szereg indywidualnoäci twörczych mniej lub wi^cej intere- 
sujijcych, ale zawsze wybitnych, tak na polu symfonicznej jak 
dramatycznej muzyki. O ile dawniej twörczosc symfouiczna we 
Francyi posledme zajmowala miejsce, o tyle dzisiaj dziela symfonicz- 
ne d’Indyego, Cliaussona, Ropartza, Charpentiera, Debussy i Dukasa,



posiadajg bez poröwnania wigeej wartoSci artystycznej niz tuziny pi- 
sanych dzis w Niemczech, wedlug utartego szablonu, symfonij.

Wsp')tczesna muzyka francuska u wigkszej czgSci wymieniouych 
wyzej autoröw, nie jes t  programowg, w naturalistycznem znaczeniu 
tego wyrazu; przewaza w niej pierwiastek nastrojowy, biorgey z da- 
nej fabuly czy pomystu literaekiego nie strong akcyi (jak np. poematy 
symfoniczne Dworzaka lub kilka Straussa) ktörej wlaSciwie zadnemi 
najbardziej realistycznemi Srodkami przedstawic sig nie, da, tylko 
strong nastrojowg lub uczuciowg.

Oczywiscie sg i tu wyjgtki, ze wspomng znane u nas a nadzwy- 
czaj realistyczno-obrazowe dzielo Dukasa wedlug ballady Goethego: 
„Zauberlehrling“ lub d’Iudyego ustgp z trylogii symfonicznej: „Oböz 
W alleusteina“.

Möwigc o ogöluych cechach wspölczesnej twörczoSci, trudno mi 
rozpatrywaö pojedyncze a malo znane u nas uuvory z osobna, ograui- 
czycsig wigc muszg do stwierdzenia faktu, ze u wszystkich wymienio- 
nych kompozyturöw francuskich, uienalezgcych bynajmniej do jakie- 
goS jednego okreSlonego kierunku, indywidualizm i subjektywizm 
twörczy jes t  cechg uadzwyczaj charakterystyczng.

Subjekty wistg, wyrazajgcym pewne osobiste ideje, jest  na swöj 
sposöbCharpeutier w „Luizie“ röwnie, jak rözny zupelnie od niego d’In- 
dy w „Fervaalu“ lub „Cudzoziemcu", jak  zasadmezo röznigey sig od 
nich obydwöch Debussy w „Pelleasie i Melisandzie“—lub swych or- 
kiestrowych Nokturnach, jak inny znowu a do nich niepodobny, Guy 
Ropartz, ktöry w poemacie symfonicznym wedlug Lottiego „Pecheur 
d’Islande“ dal wyraz swej rozkochanej w smutku i potgdze morza— 
duszy bretonczyka.

*

* *

Gdy przypatrujemy sig ogölnemu charakterowi wspölczesnej 
twörczosci, uderza nas migdzy innemi fakt, ze lloSciowo komponujg 
dzisiejsi twörey o wiele mniej niz dawuiejsi. Nie jest  to jednak wy- 
nikiem oslabienia sily twörczej u pokolenia dzisiejszych artystöw— 
a do pewnego tylko stopnia da sig wytlömaczyc rozwojem czynniköw
i Srodköw technicznych kompozycyi, wymagajgcych od dzis ejszych 
muzyköw znacznie wigeej skombinowanej i mechanieznie wigeej cza- 
su, niz dawniej, zabierajgcej pracy.



Sam fakt zmuiejszeuia siy twörczosci iloäciowo na jej jakoscio- 
wy korzygc, jest  nadzwyczaj dodatnim (w plodach sztuki bowiem 
przeciez tylko jakoSc rozstrzyga o ich wartosci)—a zaznaczat siy do- 
ktadnie w miare rozwoju subjektywizmu. Haydn zostawil 1 2 0  blizko 
symfonij, Mozart 45, Beethoven tylko 9.

Wystarczy jednak zestawic te dziela trzech röwnie genialnycli 
twörcöw, aby zdac sobie sprawy z przewagi jaky ma twörczosö pod- 
miotowa nad przedmiotowa. Kazda z 9-ciu symfonij Beethovena jest 
czystkyjego wewnytrznego J a “—jest wyrazem odpuvviadajycym pew- 
nemu stanovvi duszy; ze 120 symfonij Haydna lub 45 Mozarta, wiycej 
jak  trzy czwarte sy mistrzowskim szablonem formy i niczem tez pröcz 
formy do uas nie przemawiajy. A dla nas dzisiaj to zamalo. Dla te 
go tez z wielkiej ilosci symfuu'j Haydna i Mozarta tylko kilkanaScie 
utrzymalo siy we wspölczesnym repertuarze koncertowym—tych kil- 
kanascie, ktöre byty poczytemi w chwilach nieuSwiadomionego moze, 
ale instynktovvego pydu do subjektywnej twörczosci-, Beethovena zaS 
symfonie nietylko zyjy wszystkie, ale do dzis dnia sy podstawy pro- 
gramöw koncertowych. Kompozytorowie nownczesni piszy stosunko
wo malo, dlatego, ze kouceutrujy sily swego natchnienia i swej wie
dzy dla wyrazania tych tylko rzeczy, do ktörych wypowiedzeaia 
zmusza ich pewna potrzeba duszy czy odczutym nastrojem wywotaay 
pyd twörczy.

Pisanie dlatego, ze siy zua formy, ma pewny latwoäc inweucyi 
czyli wogöle pisac umie, pozostato dla kompozytoröw, ktörzy uprawia- 
jy  „przemysl artystyczny“ vv muzyce; ci dzisiaj nie majy nie wspölne- 
go z twörcami. Przytem rzadko kiedy dzisiaj siy zdarza, aby nowo- 
czesny kompozytor upraw iat wszystkie gatunki twörczosci muzycz- 
nej, tak jak  to dawniej bylo nietylko zwyczajem, ale obowtgzkiem.

„ Dobry muzyk powinien wszystko kompouowac“ gtosita dawna 
zasada; dzisiaj zqda siy tylko, aby siy wszystkiego nauczyl—i zeby 
tworzy! tylko to, co formy odpowiada jego natchnieniu. Nikt z pew- 
nosciy nie podejrzyvva Griega, aby nie umial napisac symfonii—ale 
Grieg jej dotyd nie napisat, trzymajyc siy Scisle zasad tej liarmonii, 
jaka  winna panowac miydzy treSciy pomyslu a forma; dziyki tej har- 
monii nie stworzyl ani zbyt wielkich rozmiarami, ani zbyt wiele rze
czy—ale w tem co stworzyl, jest doskonafym.

A Chopin, öw najvviekszy subjektywista—dla ktörego poczcivvy 
Elsner *) marzyl o „wyzszym“ (jak siy wyrazal) rodzaju kompono-

* ) W wydanych przez M. Karlowicza listacli Rodzicöw Chopina.



wania, o operachl Chopin, to poczucie zespolenia formy z pomystem 
posiadat w najwyzszym stopniu i ono przyczynilo si§ nie malo do 
doskonalosci jego dziet genialnych.

*

* *

Dok$d dsjzy—czy ma jakie okreSlone granice swej ewolucyi ta  
twörczosc wspölczesna, twörczoSc tak zwanych modernistöw, ktörej 
najsilniejszym objawem jest Kysz. Strauss? Je s t  to pytanie, na ktöre 
ostateczusj, rozstrzygajäjcq, odpowiedz moze da6 tylko przyszloSö. To 
tylko z pewnoSciq, twierdzic mozna, ze sztuka wtedy jest w stadyum 
rozwoju prowadzjjcego na wyzyny twörczosci—o ile duch w niej przo- 
duje, o ile forma i srodki—rzecz oboj^tna jak ie—proste lub najbar- 
dziej zlozone, znane juz dawno lub nowo stworzone, nie stj. tej sztuki 
celem, lecz c z y n u i k i e m .

O ile nast^pnie indywidualizm wspölczesny w muzyce bedzie 
kroczyt po drogach duszy nie grz§zn§c w cerebralnym realizmie,
o tyle plody tej sztuki, dzis razsj.ce czasem zwolenniköw utartych for
mul, nowoscisj czy jaskrawoSci^ swych srodköw, b§d^ mialy warunki 
wiecznego trwania, przemawiajijc nie sw$ form}}, ktöra zmienia si§ 
ciijgle i dziS nowa, za lat 2 0 0  bedzie przestarzali}—ale swym duchem, 
ktöry za pomoc$ owej formy objawia si§ w s z t  u c e, b^dijcej jedy- 
nem, danem ludziom znamieniem b o s k i e g o—t w ö r c z e g o  pier- 
wiastku.

H e n r y k  O p i e n s k i .



RENK A WERTER.
(STUDYUM  PO R Ö W N A W C ZE ).

I.

Sto trzydzieäci lat  min§lo, gdy ukazal si§ na pölkach ksi§gar- 
skich niewielki, jednotomowy utwör, ktöry mial wstrz$sn$6 do gl§b 
öwczesnem spoleczefistwem, wywolac polemik§ literackjj, tak zywjj 
a namigtna, jakiej ani przedtem, ani potem nie bylo i wywrzec na pi- 
Smiennictwo europejskit* wplyw, nie majjjcy röwnego sobie w dzie- 
jach literatury. Ksiijzk^ t$ jest, jak  wiadomo, autobiograficzny ro- 
maus Goethego, ktöry wyszedl w r. 1774 pod skromnym tytulem: 
„Die Leiden des jungen W e rte rs“. W lat dwadziescia osm potem 
zjawil si§ inny utwör, röwniez na zewnsjtrz niepokazny, wpleciony 
jako ust§p do obszernego i arcynudnego dzis dziela p*. t..: „Genie du 
Christianisme“, utwör, ktöry skupil w sobie ehorobliw?}, d^znosd epo
ki i stal si§ jej pierwszym, a zarazem typowym przedstawicielem. Na 
widowni§ literack^ wystqpilanowa postac, otwieraj^ca ksi§g§ poety- 
cznych bohateröw X lX -go  stulecia, wczesne dzieci§ chorobliwego 
romantyzmu, o zw^tpialem sercu i melaucholijnej wyobrazni, lecz 
z wyrazem hardoSci na ustach i tajemniczem pi§tnem na czole. J a k  
wiclier porwal za sobij, serca czytelniköw i uniösl je w dalekie kraiuy 
fantazyi, gdy z lotnoScisj elfa uganial si§ za jaskölkij, po slonecznych 
stokach pagörköw i chwytal röznobarwna t§cz§. Ni to Child-Harold, 
ni to Anhelli, lecz bardziej tajemniczy i smutny — to Ren6 Cha- 
teaubrianda, poprzednik obydwöch. Ukazal si§ po raz pierwszy w r. 
1802 razem z powyzej cytowanem dzielem, osobno zas w trzy lata pö
zniej z przedmow^, w ktörej autor, walcz^c przeciwko wybujaloäci



uczuc, napada na Roussa, a w szczegölnoSci na Goethego i przeciw- 
stawia im swoje dzielo. Czy jest jaki zwigzek duchowy mi§dzy R e
nern a utworem Goethego? Rene czy W erter jest  gl^bszi}. kreacyg ar- 
tystyczng? Na te pytania odpowie dalszy cigg study um. Wprawdzie 
niema dwöch zdan sprzeczuych, jezeli chodzi o to, ktöry z nich wy- 
warl wi§kszy wplyw? Rene nawet w cz§sci nie wywolal takiego ru- 
chu literaekiego, takiej powodzi tlömaczen, parodyj i naSladowuictwt 
lecz za to — möwii}, wielbiciele Renego — u nasladowcöw W ertera  
nie znajdziemy ani jednego utworu, ktöryby na dalekg met§ mögl 
si§ zblizyc do oryginalti, podezas gdy kreacya Chateaubrianda oka- 
zala si§ plodniejszg, wywolujgc arcydziela albionskiego wieszcza. Co 
do mnie, sgdzilbym, ze to rzecz problematyczna, okolicznosd zupelnie 
przypadkowa i nie moggea wcale rozstrzygac o wartoSci samego 
utworu. Nie nalezy stawiac Renego ua röwui z Werterem, chocby juz 
z tego wzglgdu, ze duch francuskiego autora — na co malo dotych- 
ezas zwracano uwagi — jest  tylko rozwini§ciem kilku werterowskich 
rysöw, spot§gowaniem pewnych stron jego cliarakteru nieraz do 
przesady, a w calosci wzorowany ua powieSci Goetliego, od ktörej 
przejmuje liczne momenty i sytuaeye. Poröwnaweza charakterystyka 
bohateröw i dokladne zestawienie obu utworöw, z uwzgl§dnieniem 
genezy Renego, dozwoli nam wykazad, ze poemat Chateaubrianda po- 
wstal glöwnie pod wplywem W ertera i od niego zapozyezyl zyweem 
caly szereg mysli, zapatrywan i refleksj'j.

II .

Ktöz jest W erter i jaka jego fizyognomia? W erter  — to wciele- 
nie uczuciowosci, a nadto pot§znej i uiszczgcej zqdzy, ktöra pod 
wplywem zawodu i rozezarowan spala si§ we wlasuym zarze. Z tego 
stanowiska nalezy rozpatrywad duchowe jestestwo naszego bohatera. 
Jego  poglgd na swiat zrazu uaiwny, optymistyczny, ludzie sjj, z na
tury raczej dobrzy, niz zli, byd mo/.e, ze zlo istnieje, ale nie w tym 
stopniu, jak  powszechnie mniemaji} ')• Oddzwigk Roussa przebi-

') Ich halte meine Taute gesprochen und bei Weitem das böse Weib 
nicht gefunden, das man bei uns aus ihr macht; albo: und ich habe, mein Lie
ber, wieder gefunden, dass Missverständnisse und Trägheit vielleicht m ehr



ja  siy na dnie tych wynurzan. W erter bowiem zyje w krainie nieu- 
chwytnych ideatöw i marzen, nie umiejyc siy nagiyc do warunköw po
wszedniego zycia; gdy zas zetknie siy z niem, wychodzi na jaw cata 
jego niezdarnosc i nieporadnoSc. Lecz nie zwracamy na to uwaei, bo 
czaruje nas postad bohatera nieokreSlonym urokiem, ktöry jedna mu 
ufnosd wieSniaköw, mitosc dzieci, sympatye koliiet i serca wszystkich. 
A lubi 011 znizaö siy wlaSnie do prostaczköw, chytuie gawydzi z wieS- 
niakami, bo w ich otoczeniu czuje siy swobodnym, niekrypowanym 
konwenansem wielkiego Swiata. Dodajmy do tego pociyg do natury, 
jakieS erotyczne upajanie siy wiejsky przyrody, gdzie wyziera taje- 
mnicza ustron lesna i potok szemrze w dole-, dodajmy owo melancho- 
lijne uczucie ku zmartej „przyjaciölce mtodoSci“, ktöra dzielita 
z W erterem najsubtelniejsze mysli, wreszcie lekki niepoköj bohatera 
z powodu tego, ze nie mögl odplacic Leonorze röwnem uczuciem i 11111- 
siat wyrwac siy z miasta, aby polözyc koniec jej zludzeniu,—a bydzie- 
my mieli wstypny naströj poematu. Goethe po mistrzowsku wprowa- 
dzit nas do tego przybytku rozmarzenia i smytku, ktöry, mimo za- 
chwytöw bohatera nad zyciem na lonip natury, tytni w poczytkowych 
listach. Naprözno blaga go przyjaciel, aby wyrwal z pamiyci prze- 
szlosc. W erter obiecuje: „Przjnzekam ci, Wilhelmie, z e s iy ju z p o -  
prawiy, nie c.hcy znowu kosztowad goryczy, ktöry nam los podaje, jak  
to zawsze czynitem, obecnoSei clicy uzyc-, co minyto, przesztoScia 
niech bydzie“l). Lecz dotrzymanie obietnicy przechodzi jego sily, na
lezy on do tycli ludzi, ktörzy dozuane wrazenia zachowujy ciygle, 
z caly SwiezoSciy, a gdy ich dotknie cierpienie, nie mogy siy pozbyc 
dryczycego bolu. Sam 0 tem pisze do przyjaciela: „Masz stusznoSd, 
möj kochanyl mniejby cierpien byto pomiydzy ludzmi, gdyby nie —Bög 
wie dlaczego sy takimi. Prydzej woly troskliwie wyobrazniy za- 
trudniac, a b y  w s p o m n i e n i a  z l e g o ,  k t ö r e  m i n y t o ,  
p r z y  w o l a d ,  nizeli znosid obojytny obecnoSc“. .Test to moment 
wazny, zaznaczony przez autora nie bez intencyi juz u pierwszym 
liäcie; daje on nam klucz do zrozumieuia, dlaczego niema ratunku d la 
bohatera, dlaczego pod ciyzarem namiytuoSci, trawiycej jego duszy, 
musi szukac ocalenia w objyciach Smierci.

Irrungen in der W elt machen als List und Bosheit. W enigstens sind die beiden 
letzteren gewiss seltner. Cytuj«j wedlug’ wydania hibliograficznego Instytutu: 
Goethes Werke in 12 Bände, t. VI, str. 7 —  8 , list z 4 maja.

*) Cierpienia mlodego Wertera, ttöm. z niemieckiego (przez Iirodzin- 
kiego). Warszawa, 1822, str. 5, list z 4 maja.



Skresliwszy w ten sposöb Charakter W ertera , dawszy nam po- 
znad spr§zyny, poruszajfjce jego sercem i duszsj, rzucil go poeta 
w wir walki sercowej. Dotychczas ono milczalo, a tem samem, nie do- 
zuaj$c zadnego oporu, mögl bohater, mimo krancowosci, wieSc zycie 
wzgl§duie szcz§sliwe, a przynajmniej pogodne i niezamijcone. Lecz 
to serce nosi w sobie fatalne zarodki pataj^cych z$dz, trzeba tylko 
odpowiedniej chwili, a jedna z nich, owladnijwszy bohaterem, zamie- 
ni go w swego niewolnika. Wöwczas pozostaje W erterowi albo dojSc 
do celii i posiijsd upragniony przedmiot, albo zgin^c rychl«}, smierci^r 
gdyz do rezyguacyi nie jes t  zdolny; ugi^c si§, wyzuö z serca — za- 
pomniec — na to nie zezwoli jego natura. Widzimy to zaraz po 
pierwszych duiach poznania. Niepohamowana miloSe padla na serce 
W erte ra  i ry la  w niem niezatarte znaki; juz dzien i noc mySIi tylko
0 Karolinie, a gdy jej nie widzi przez chwil§, staje si§ ponurym: 
„Czemze jes t  dla naszego serca Swiat bez milosci? Latarni^ czaro- 
dziejskij bez swiatla. Ledwo lampktj wniesiesz, tysiijc röznych obra- 
zöw pokazuje ci si§ na Scianie“ 1). A jednak W erter chce si§ ludzie 
co do swych ucznd; chce w siebie wmöwic, ze j$ darzy najezystszem 
uczuciem przyjazni, nie pozijdajijc jej weale. „Ona dla mnie jes t  swi§- 
t$ — wszelka z$dza milczy w jej obecnosci. Nie wieni, co mi si§ dzie-
e; gdy jestem przy niej, tak mi jest, jakby si§ dusza we wszystkich 

nerwach zmienila. Ach, Wilhelmie! gdybym si§ kiedy odwazyl, gdy- 
bym... Ty nie rozumiesz. — Nie, moje serce nie jest tyle zepsute“ 2). 
Przypomina si§ tu mimowoli list, ktöry pisze Saint-Preux do Julii.
1 on zaklina si§ uroczyscie, ze Swi§t«j, jest  dla niego ukochana postad. 
Na czemby si§ skonczyly zapewnienia W ertera, latwo si§ domySlec, 
czytaj^c jego slowa: „Jak  mi to po wszystkich zylach przechodzi, gdy 
trafem möj palec jej r§ki dotknie, gdy si§ pod stolem nogi nasze 
spotkajjj. Cofam si§ zaraz jak  od ognia, a tajemna sila znowu mi§ na- 
przöd ciijgnie — tak mi si§ zmysly mi§szajij.. kiedy w rozmowie po- 
lozy r§k§ na mojej, kiedy, zywiej möwiq,c, przyblizy si§ do mnie, ze 
niebieskie jej tchnienie moje wargi porywad mog§ — ach! wtenczas 
zdaje mi si§, ze giu§, jakby powietrzem razony“ 3). Zmyslowy pier- 
wiastek wyst§puje,zatem siluie w miloSci W ertera, czem si§ rözni od 
naszego (Justawa, b§d$cego wyrazem li tylko idealnego uczucia. J a 
ko wzör, mial W erter  przed sobg, romans Roussa, ktöry na j§zyku 
Goetego wycisn^l swoje pigtno. Saint-Preux jest pierwszy z nowo-

’) Op. cit., str. 105, list z 18 lipea.
*) Op. cit., str. 102 — 103, list z IG lipea.
3) Op. cit., str. 102 , lißt z 16 lipea.



zytnych bohateröw, ktöry umie kreSlid swojg namigtnosd i powaby 
zmyslowej milosci z niebezpiecznem wirtuozowstwem“ ')• Za nim po- 
stgpuje wiernie Werter. Jego zakl§cia skonczylyby si§ na tem sa- 
mem, na czem si§ skohczyly przysi§gi tamtego, tylko gdyby Karoli- 
nabyla... Julig. Tymczasem boliaterka Goethego maniezwykly hart  du
szy. Kiedy W erter  staje si§ natarczywszym, rzuca mu cierpkie slowa: 
.Dlaczego to ja  mam byd Werterze!., ja  koniecznie, ktöra do innego 
nalez§; l§kam si§, l§kam, ze to jest  tylko niemoznosc pozyskania mi§, 
k töra w tobie tak gorgce budzi zyczenia“ *). Uwaga to bardzo trafna. 
Werter, jak  wiemy, folguje we wszystkiem sercu i piesci je, niby 
chore dzieci^; nie dziw, ze ten silny opör drazni go od samego po
czgtku, pot§guje w nim zgdz§, wreszcie ogarnia calg istotg. Zwolna 
dokonywa si§ przed naszemi oczyma zmiana poglgdöw i usposobienia 
bohatera; z wesolosci i spokoju przechodzi do ponurej zadumy i bez- 
granicznej rozpaczy. Ta psychologiczna przemiana odzwierciadla si§ 
doskonale w poemacie; w nastroju i tonie listöw widnieje coraz 
wi§ksza gorycz. Z pedantyczug dokladuoscig moznaby sledzic, jak 
nieznacznie, lecz stale, wszystkie dawne zapatrywania W ertera  przy- 
bierajg odmienny Charakter. Im dalej, tem szybszem t§tnem biezy 
akcya, z zapartym oddechem Spieszymy do ponurego konca. Widac to 
odrazu w sposobie opowiadania. Swiat, ktöry si§ z poczgtku uSmie- 
chal wszystkiemi powabami zycia, wydaje si§ pözniej W erterowi 
wrogim, zawistnym, czyhajgcym na zycie jednostki. Natura — to 
potwör, ktöry pozera swe wlasne twory 3). Jes l i  tedy caly swiat zly, 
to W erter doäwiadcza wrazenia krzywdy; wszak on czlowiek dobry 
a wi§c wybrany, a jednak cierpieö musi, bo si§, uiestety, na nim nie 
pozuano. Takie mysli krgzg juz oddawna po jego glowie; zanim odczul 
bolesue ciernie, juz rzucil r§kawic§ spoleczenstwu: „Missverstanden 
zu werden ist das Schicksal von uuser Einem “ 4). Czujgc si§ zas nie- 
szczgSliwym wskutek trawigcej nämigtnoSci, utwierdza w sobie owe 
pessymistyczne zapatrywania coraz silniej i dochodzi zwolna do wnio-

') Poröwnaj: Erick Schmidt: Richardson, Rousseau und Goethe. Jena, 
1 8 7 5 , str. 167.

2) Op. cit., str. 144. Tlömacz slaho oddal w tem miejscu oryginal nie- 
miecki, dlatego przytaczam go takze: Warum denn mich, Werter? Just mich, 
das Eigenthum eines Ändern? Just das? Ich fürchte, ich fürchte, es ist nur 
d i e  U n m ö g l i c h k e i t ,  m i c h  z u  b e s i t z e n ,  d i e  I h n e n  d i e 
s e n  W u n s c h  s o  r e i z e n d  m a c h t  (str. 89 — 90).

3) Op. cit., poröwnaj list z 18 sierpnia, str. 146.
4) Op. cit., z 17 maja, str. 11.



sku, ze swiat nie jest, dlan odpowiedniem miejscem, bo on obcy wsröd 
zimuego otoczenia, ktöre go ratii bez milosierd/.ia na kazdym kroku. 
Na prawd§ jednak nie nie robi, aby polepszyc sw$ dol§, lecz podijza 
za slepym pop§dem wybujatego uczucia. Na pytanie zatem, w czem 
lezy t.ragizm bohatera, co popycha go do fatalnego kroku i jaka  jego 
wina? odpowiedziec mozna: slabosc charakteru, brak hartu  duszy, 
folgowanie swym praguieniom i zachciankom. Wsztjdzie mu zle, bo 
wsz^dzie za ciasno; kr§puje go towarzystwo, nudzi „mowa uczonych“. 
gdziekolwiek si§ zwröci, widzi szranki i tamy, a ou uie zuosi zadnych 
zasad ani w zyciu, ani w ubiorze, ani nawet w pisaniu. Razij, go po- 
dzialy w poezyi na rözne gatunki, m§cz<j reguty, obnizajijce, jego 
zdaniem, artystyczny lot twörcöw, ubolewa wreszcie, ze czlowiek 
prawidiowy nie moze nawet stae si§ ninzwyklym zloczyncij, jakby ta- 
cy byli potrzebni swiatu. Jego poglijd ua reguly jes t  charakterysty- 
czny, bo odbija w sobie doskonale öwezesne zapatrywania mlodego 
pokolenia epoki „burzy i wrzenia“ (der Sturm und Drangperiode). 
„Mozna wiele powiedziec ua korzysc przepisöw tak, jak  na pochwai§ 
mieszczanskiei spoleczuosciJ). Czlowiek, podlug nich ksztalcony, nie 
zlego i bez sniaku nie zrobi, tak, jak ten, ktöry si§ uksztatei przez prawa
i dobrybyt, nie bedzie ni^dy zloSliwym sfjsiadem, ani znakomitym zlo- 
czyncij“. A cokolwiek dalej möwi: „Jezeli mlody czlowiek uslucha (prze
pisöw), bedzie z niego dobry, uzyteczny czlowiek, i sambym radzil 
kazdemu ksi^ciu dac mu urzsjd; ale z jego miloscia skonczylo si§, to 
samo ze s/.tuki}, jezeli jest  a r ty s ty“ -). Taka pogarda i skrajno&S prze- 
bija si§ we wszystkich jego poglijdach, tycz^cych si<j ladu. W erter 
ch^tnie przeciwstawia siebie owym „uzytecznym mlodzieucom“, ktö
rych kaze ksiijzetom umieszczae w „kollegiach doradeöw“, nie czuje 
jednak, ze teu sarkazm obosieczuy zwraca si§ drugiem ostrzem prze- 
ciwko niemu, bo w istocie sam on umie tylko uarzekac, plakac, j§czec, 
lecz nie potrati wylrwac przy jednem; brak mu zupelnie woli i stalo- 
sci w postauowieuiach. Nie pröbuje takze na seryo rozerwac kr§puj$- 
cych p§t, lub przyuajmniej wstrzijsiifjd uiemi, lecz trzepoce skrzydel- 
kami, jak  ptak, uwi§ziony w klatce. Na jego usprawiedliwienie dodac 
mozna, ze te zelazne obr^cze Sciskaly wszystkich dokola, ale w ich 
niewzruszonoSc wierzono powszechnie Wrzeuie rewolucyi juz si§ 
ezulo w powietrzu, lecz jarziuo, mocuo uadwer§zone, nie p§kato, trzy- 
maue siJ<j czasu i wewn^trznej odporuoSci. Niewlasciwem jednak by-

*) W oryg-laale: „der bürgerlichen Gesellschafft“. 
*) Op. eit., str. 30 i 31, list z 26 maja.



loby mniemad — jak  to sydzil Napoleon — ze Goethe chcial w swym 
utworze rozwinyd jakis problem spoteczny '), i ze przez wprowadze- 
nie tego motywu oslabit wrazenie glüwnego tematu. Poeta zaznacza 
wprawdzie mimochodem w owej scenie u hrabiego, kiedy W erter do- 
zuaje bolesnego upokorzenia ze strony wyzszych sfer, ze taki stan 
istnieje, lecz bynajmniej nie zamierza podjyc siy naprawy, lub wal- 
czyd przeciwko przesadom, jak  to czyni Rousseau w „Nowej Heloi- 
zie“, gdzie röznica spoleczna ciyzkiem brzemieniem spada na e;lowy 
kochanköw. Dzielo Goethego, jako artystyczny wyraz swej epoki, j a 
ko niezröwnany dokument „der Sturm und Drangperiode“ odbija w so
bie iWvczesue dyznoSci, prydy spoleczne, polityczne, religijne i litera- 
ckie, ale to nie oslabia glöwuego celu. Od poczytku do konca poeta 
konsekwentnie prowadzi bohatera przez wszystkie stopnie nieszczy- 
äliwej namiytnosci i kresli psychologiczne stany jego duszy. W szyst
kie poboczne sceny i epizody splatajy siy doskonale z glöwnym tema- 
tem, statiowiyc nierozerwalne ogniwa w tym iancuchu przyczyn, ktö
re majij, spowodowac samoböjstwo W ertera. Bohater jest czlowiekiem 
straconym, zanim jeszcze poznal Karoliny, bo czyby go opanowala 
milosc do niej, czy do innej, czy wreszcie jakakolwiek inna na- 
miytnosc lub zachcianka, zawsze zawöd musi go doprowadzic do sa- 
moböjstwa. Nie pessymizm jes t  t^go powodem-, wszak W erte r  jest  
optymistfj. przed poznaniem Karoliny i nie waha siy twierdzic, ze 
„nieporozumienia i lenistwo wiycej ludzi klöcy, ni/.eli zloSc i chy- 
troSc. Przynajmniej zawsze jest mniej ostatnich“. Dopiero zawie- 
dziona miloSc tak mu swiat zaciemnia i pod jej wplywem wszystko 
przedstawia mu siy w posypuych barwach. Nie mniej, stajjjc nad gro
bem, nawraca siy do dawnego poglydu, wiara w istnienie zagrobowe 
odzywa siy pelnym glosem w ostatnim lisäcie do Karoliny: „Idy na- 
przöd do mojeso Ojea, do twojego Ojea. P rzed  Nim siy u2aly, On 
miy pocieszy, az ty przyjdziesz, wylecy naprzeciw ciebie, obejmy ciy, 
zostany przy tobie, przed obliczem Nieskonczonego w wiecznem usci- 
önieniu. J a  siy nie zu odzy, nie marzy: im blizej grobu, tem jasuiej

*) Jeden z nowszych krytyköw, piszac o Werterze, przypuszcza na no- 
wo, ze zawdd w milosci nie bylby jeszcze popchnat bohatera do samobdjstwa, 
dlatego Goethe wprowadzil drugi motyw, raianowicie upokorzenie Wertera na 
wieezorku, akeentujae przez to nieszcz£.sna rdÄniee miedzy mieszezanskim se- 
kretarzem a szlacheckiein towarzystwem, do ktdrego nalezy jego zwierzchnik. 
Richard Meyer: Goethe. Berlin, 1895, str. 84. Zapatry wanie takie jest Idedne, 
zreszta niczem nieuzasadnione.



widzg Bgdziemy zy6 , bgdziemy sig widzieö, Bgdg widzial twg matkg, 
b§dg jej szukal, zuajdg jg, ach! i przed nig cale serce wywngtrzg. 
Przed twojg matkg, twoini obrazem“ Dziwnyni wobec tego wydaje 
mi sig sgd p. Wojciechowskiego, ze u W ertera  mamy typowy pessy
mizm, nie spowodowany bynajmniej zawiedzionem uczuciem, bo 
pierwsze objawy jego spostrzegamy juz przed zbudzeniem sig tego 
uczucia 2). Nie mogg sobie zgola wyobraziö W ertera, jako pessymi- 
stg bez jakiegokolwiek zawodu. Bohater, nawet szczgSliwy, möglby 
wspölczue z calym swiatem, lecz „Weltschmerz“ a pessymizm nie sg 
przeeiez identyczne, jak  sig to zdaje wynikac ze slöw krytyka. Nato- 
miast niemoznosc okielzuania wlasnych uczuc, niemoznoää ujgcia 
zgdz w karby musu, polgczona z wyobraznig, lubujgcg sig w rozpa- 
migtywaniu mgki, to ciggle odtwarzanie sobie przebytych bolöw— oto 
klucz do rozumienia, dlaczego bohater nie moze pozostaö przy zyciu. 
Z tego punktu widzenia trafne jest ziianie Emila Montegut’a, ktöry 
powiada: „Supposez que son amour contrarie n’existe point, qu’il n’ait 
jamais connu Charlotte, et sa destinee sera la meine. Charlotte n’est 
dans sa vie qu’uu accident qui sert 4 precipiter le denouement-, voilä 
tout" *). Karolina jest tg pierwszg zaporg po drodze, na ktörg na- 
tkuawszy, bohater musi zgingc, bo nie moze dalej isc za swojg wolg. 
Takg samg zaporg, o ktörg z koniecznoSci rozbic sig musi istota W e r 
tera, moze stanowic kazda inna przeszkoda, byle nie do pokonania. To 
tez nalezy nazwac paradoksem twierdzenie Bielschowskiego, ze 
W erte r  „gdyby nawet nie popadl we wszystkie owe konflikty, gd)by 
nawet pozyskal Karoling, nie möglby sig uratowac od zguby. Dusza 
jego starlaby sig o tysigc innych nieprzyjemnosci zycia“ *). (Uneben
heiten des Lebens). Sgdzg, ze nie jedna nieprzyjemnoSc spotkala juz 
W ertera, a jednak zyl dose spokojnie, i tak dlugo nie pomySlal
o samoböjstwie, az natrafil na opör, nie dajgcy sig przezwycigzyö.

*) Op. cit., str. 187.
2) Konstanty Wojciechowski: Werter w Polsce. Lwöw, 1904, str. 5.
3) Revue des deux Mondes. Paris, 1855. T. XI, str. 339.
4) Al. Bielschowsky: (ioetlie. München, 1898. T. I, str. 198.



III.

Pewnego poranku w okresie letnim, ktöry u Indyau ma poety- 
czng nazwg „miesigca kwiatöw“ (la lune des fleurs), w cieniu olbrzy- 
miego drzewa, zwanego sassafrasem, nad rzekg Meschacebe, usadowi-
la sig dziwna grupa ludzi: Slepy starzec czerwonosköry...... to Szaktas
(Chactas) z pokolenia Saszemöw (Sachems), niegdyS uaczelnik wiel
kiego szczepu indyjskiego, pözniej jeniec f'rancuski i goSc na dworze 
Ludwika X IV , dzis zgrzybialy, lecz otoczony czcig przez wszystkich-, 
obok niego misyonarz z wyrazem niepozytej energii na obliczu... to 
ojeiee Souel, ktöry cale zycie spgdzil wsröd dzikich, niosgc pochodnig 
wiary i ukojenia nieszczgSliwym; migdzy tymi starcami mtodzieniec,
o dziwnie melancholijnem wejrzeuiu, zadumany i smutny, tulgey sig 
od czasu do czasu do przybranego ojca Szaktasa, jakby u uiego szukal 
schronieuia przed dreezgeemi wspomnieniami. .lest to Rene, Europej- 
czyk-, znienawidzil cywilizowaue spoleczehstwo i w daremnej pogoni 
za nieuchwytnem marzeniem, trapiony nudg i bezczynnoScig, zaszedl 
w te dzikie i bezludne pustkowia Luzyany. Adoptowany przez na- 
czelnika Saszemöw, musial pojgc za zong Iudyankg Celutg, lecz z nig 
nie mieszka, pgdzgc zycie calkiem osamotnione. Nikt uie zna jego 
przeszlosci, na zapytania bowiem nie odpowiadal, i dopiero teraz, na 
wielokrotne proSby obu starcöw, zgodzil sig opowiedziec im dzieje 
swej mlodoSci i powody, ktöre go wypgdzily z ojezystej ziemi.

W tem opowiadaniu przesuwa sig przed oczyma czytelnika obraz 
przedwczeSnie zniechgeonego do zycia mlodziehca, dla ktörego swiat 
rzeczywisty nigdy nie mial powabu. Wprawdzie bywaly clnvile ja- 
Sniejsze w jego zyciu: zdawalo sig, ze tkliwe uczucie dla siostry stlu- 
mi niepoköj duszy i nurtujgcy pessymizm, lecz ono skonczylo sig nie
mal przeklenstwem dla Renego.

Dziwna to postac, zjawiajgca sig po raz pierwszy w literatu- 
rze, chorobliwa w wysokim stopniu, a jednak ngcgca swoim urokiem 
melaucholii i pigtnem smutku, powabua mimo wyrazu nudy i zgry- 
zoty na twarzy. J a k  wytlömaczyt usposobienie Renego? Poeta pod
niösl dwie okolicznosci w jego zyciu. Oto matka, wydajgc go na Swiat, 
przyplacila to Smiercig, ojeiee zaS oddal syna obeym na wyehowanie. 
Jezeli wogöle dziecko, ktöre nie zaznalo pieszezot rodzicöw i matezy- 
nej opieki, röznisig od przecigtnych dzieci—cecluije je  bowiem pewne
go rodzaju wczesi » dojrzaloSc, zaduma osiada na jego licach,



h \v oczacli widuieje zamySlenie — o ilez bardziej dotyczy to dziecka, 
ktörego przyjscie oa Swiat okupuje si§ smierci.} matki! Ma ono w so
bie cos grobowego i mistycznego. Stajemy wobec gt§bokiej tajemuicy 
bytu: jedna istota umiera, dawszy röwnoczeSnie zycie iunej, jakbjr 
ulatujs^ca dusza wcielata sie w nowsj postac, przyuoszijc wspomnienia 
z poza grobu. Otöz snmtek u takiego dziecka spot§guje si§, melancho- 
lia owladuie nim w wyzszym stopniu; przesyt i rozczarowauie pozo- 
stan$ zawsze czems niewytlömaczonem, co pojawia si§ nagle u bolia- 
tera  z woli autora, bez poprzeduiego umotywovvania, bez widocznej 
przyczyny.

Ten przesyt u Ronego nie pochodzit z wyczerpania kielicha go- 
ryczy, lub naduzycia zmystowej rozkoszy; bohater pierwszej nie za- 
zual, drugiej nie u z y l .. chyba w fantazyi, podobny w tem do swego 
twörcy, ktöry ludzit si§ cliwilami, ze zaczarowaua sylfida, strojna 
w dyadem i t^czowe blaski, zst§puje do niego o pötnocy i Spieszy 
przez pomaranczowe gaje pod lazurowem niebem wtoskiem, aby usci- 
sn<jc koclianka Jak  zas pod wptywem tych rojen Chateaubriand 
doznawal prawdziwych katuszy, widzac swoje sny, pierzcliajijce ua 
jawie, tak zycie ßeuego bylo jednem wielkiem urojeuiem cierpien
i rozpaczy. W  jego rozigrauej wyobrazni wrzaty uieokreslone zsj,dze, 
pienily si§ i huczaly uami§tne porywy, ktöre, nie mogijc wyjsc poza 
obr§b mözgu, sprawiaty mu m§ki jakby juz doznanycb zawodöw i ua- 
pawaly go pragnieniem smierci. Naprözuo szuka zadowoleuia ua gru- 
zacli klasyczuego swiata, w arcydzielach starozytnej Grecyi i Italii, 
lub w historyi nowozytnycli panstw, wsz^dzie widzi jednij strony me- 
dalu: „Rien de certaiu parmi les anciens, lien de beau parmi les mo
dernes. Le passe et le present sout deux statues incumpletes: 1‘une 
a ete retiree toute mutilee du debris des äges, l 'autre n’a pas encore 
re^u sa perfection de l ’avenir“ 2).

Ta pröznia w sercu, nie dajijca si^ niczem wyröwnac, to zwi^tpie- 
nie zupelne, jest najbardziej uderzaj^cij ceclu} charakteru bohatera 3).

') Por. Chateaubriand: Memoires d'Outre-Tombe. Bruxelles, 1 8 4 8 ,1.1, 
str. 114 — 218.

2) „Rene“ w tleniedu cliristianisine. Paris, 1822, ed. VII, t. II, str. 193.
3) Brandes tak okresla Reuego w przeeiwstawieniu do Wertera: Odtraeo- 

ny od towarzystwa, ktöre przeklal (?), samotny koczuje po nowym swiecie 
w lasach dziewiczyeh. W dusze jego zapadt nowy pierwiastek, ktörego w A\ er- 
terze nie zuajdowalismy: melancholia. Werter byt chory, uie inelancholijny. 
Rene zatapia sie w bezezynna mek^, nad ktöra zapanowac nie zdotat, nienawi- 
<lzi ludzi i siebie. Za geneze tego uczucia uwa/a darerany wvsitek rewolueyi,



Styd u niego te hiobowe skargi, ze czlowiek nie nie znaczy w swiecie, 
ledwie uniiera, juz o nim nie uie wledztj i ze nie trwalego pod slon- 
cem, co chwila ziemia inny przybiera szaty, jednera slowem bezgra- 
niczne zwatpienie o wszystkiem ').

Uznajyc wiyc rozezarowanie i przesyt za glöwne rysy charakte- 
ru Itenego, nalezy szukac klucza do zrozumienia jego postypköw 
w nieslyehanej dumie i urojonej wielkosci. Bohater czul w sercu 
wielkq, moe stworzeuia: „il me semblait que la vie redoublait au fond 
de mon eoeur, que j ’aurais la puissance de creer des mondes“ ®), pra- 
gmil zawsze dokonac czegos wielkiego, szlachetnego i wznioslego, 
tysknil za tem, by mödz pracowac dla bliznich. Jesli  nie mial powo- 
dzenia, to nie jego wina. Zawinila po ezysci natura, ze go wydala ta 
kim niespokojnym, zmiennym, bez energii i woli, zawinilo spoleczen
stwo, ze siy na nim nie chcialo poznae. On ze swej strony blagal

kiedy walka o ludzkie prawa jednostki, doprowadzila do najbrutalniejszej 
„wszechdespotyi“. (Glöwne prady literatury XIX wieku, tom I, str. 59 i 60, 
Warszawa. 1882).

Mysle, ze jaskrawosc tego sadu bije w oczy. Wszak Werter jest w w y. 
sokiin stopuiu melancholijnym, zat&pianie sie w swoja bolesc i niemoznosc 
owladniecia nie jest przeciez najwydatniejszym rysem bohatera Goethego. 
Jego to wlasnie odtracalo towarzystwo w najscislejszem tego slowa znaczenin, 
a nie Renego, ktöry je  porzucil dobrowolnie. Choryra jest chyba bardziej bo- 
liater Chateaubrianda. A dalej, czyz mozemy przyjac za powöd rozpaczy bru- 
talnosc Napoleona? Wszak Rene pojawil si^ w r. 1802, kiedy zwyci^stwa 
pierwszego konsula okrywaly chwala kraj, pograzony od kilkunastu lat w bez- 
rzadzie. Dodajmy, ze utwör byl napisany juz w r. 1797, zdala od Francyi, 
skad nciekl autor przed widmem rewolucyi i anarchii, a nie despotyzmu, ktö
rego jarzma jeszcze w zaden sposöb nie mögt odezuwae, a zrozumiemy dowol- 
nosc tych wszystkich twierdzen duriskiego krytyka.

>) W zapatrywaniach Reuego odbila si^ lektura Joba. Slady sa bardzo 
widoczne. Nie ulega watpliwosci, ze Chateaubriand wöwczas rozezytywal sie 
w tym gleboko-pesymistycznym utworze. W dziele swojem: „Genie du Chri- 
stianisme“, poröwnujac Bibli^ z Homerein na dwadziescia cytat z „Pisraa 
swietego“, dwanaseie wyjal z Joba, a „Pamietnikowi“ dal za motto wiersz 
z tego utworu. Sicnt nubes... ([uasi naves... velut umbra. Szczegölowsze w y- 
kazanie wptywöw Joba na dzielo Chateaubrianda odwiodloby nas za daleko od 
tematu.

2) Op. c i t , str. 204. Zwracam tu nawiasowo uwag£ na pewne podobieri- 
stwo z naszym Konradeni w „Dziadach“, ktöryby röwniez „sto gwiazd zgasit 
i drugie sto wzr.iecil“. 33



zawsze Przedwiecznego, aby go przeistoczyl: „Grand Dieu... je nie 
jetais ä tes pieds pour te supplier de changer en moi le vieil homme 
incapable de rieir faire de grand, de noble, de ju s te“ 1). Niestety, oto- 
czenie nie rozumialo jego szlachetnych chgci. Musial wigc znizac sig 
w swycli görnych aspiracyach, aby stangd ua poziomie zwyklych 
Smiertelniköw, ktörzy nie mogli jakoS uwierzyc w jego wielkoSc. Re
ne wöwezas uwaza sig za pokrzywdzonego. Przeeiez wie, ze pragnie 
szezgscia innych, a tymczasem spotyka go zazdroSc i lekeewazenie: 
„Wszgdy widzi. ze zwycigza to, co 011 odpycha ze wzgardg
i wstrgtem, a upada to, za co gotöwby byl poäwigcie wszystko, gdyby 
tylko ktos inny chcial go prowadzic do ofiary, lecz ze zdumieuiem
i zgrozg spostrzega, ze nikt nie czuje tak. jak  011. Skoro zatem nikt 
nie powstaje, zaprawdg wigc ou sam byc musi owym mgzem, zdolnym 
na przewödeg. Otöz idzie za glosem wezwania, ale „görnym zamyslom 
nie odpowiada duchowa moc“, co wkrötce burzy harmonig jego du
szy. Wie, ze Bög jest z nim i w nim, i zaledwie jes t  juz w stanie do- 
patrzed rözniey pomigdzy sobg samym a Bogiem... Jego mysli i jego 
1110wa sg natchnione. a gdziez jest granica pomigdzy tem, co od Boga, 
a tem, co od nieg > pochodzi? Nieprzyjaciele nie sg jego wrogami, lecz 
wrogami sprawy, dobra, i wszelkie przeeiwko nim srodki sg dobre
i piawe. Dlasiebie domaga sig wszystkiego: przychylnosci ludu, milo- 
gei kobiet, wawrzynöw i röz, a uie przyjdzie mu 11a mySI, ze za to po- 
winienby cos wyöwiadczvc ze swej s t ro n y 2) Ale nietylko on sam 
uwaza sig za niepospolitg postac, tego mniemania sg takze inni z naj- 
blizszego otoczenia, ktörzy mu wmawiajg tg wielkoSc. Szaktas tlöma-

') Op, cit., str. 198 — 199.
*)• Brandes: (ilöwne prady, t. I, str. 68 — 67. Trafnosc tego sadu ob- 

niza krytyk tem, ze ka£e nam szukac manii wielkosci nie w utworze samym, 
ale w liscie do Celuty, ogtoszonym w r. 1826 w epopei: „Les Natchez“, gd/.ie 
czytamy dalsze losy Renego, oraz w „fantazyi calego swiata czytelniköw*. 
Tymczasem pomysly Renego sa tak szalone, zaclicianki jego tak wygörowane
i niedorzeczne, a mniemanie 0 sobie tak chorobliwe przypommj tylko „moc
tworzenia swiatdw“, prosb§ do Boga, aby 11111 przyprowadzil za towarzyszke 
zycia kobietc, z jego ciala stworzona, jak niegdys Adamowi i t. p. ze bo- 
hater bez innych dodatköw moze smiato uchodzic za doskonaty wzör cztowie
ka, ogarnietego mania wielkosci, oraz dumnem przeswiadezeniem, ze spole- 
czenstwo uniemozliwilo mu spelnienie jego szlachetnych zamiardw. Sprawa to 
zasadnicza, gdyz inaczej nie möglby Rene byc prototypem dla byronowskich 
utworöw, ktöre powstaly 0 wiele wczesniej przed ogloszeniem epopei: „Les 
Natchez“.



czy bohaterowi, ze cierpienie jest  cech$ i przezuaczeuiem wielkiej 
duszy. Siostra uböstwia go wlasnie dla tej inniemanej wyzszoäci, ktö- 
rt* w zaslepieniti widzi u niego, brat jes t  dla niej rodzajem pölboga, 
na swiecie niema nie godnego tej wielkiej duszy. Jezeli /.echce wy- 
ci^gutje r^kg, kazda kochajsjca kobieta poäpieszy, aby zawisnfj,c u jego 
szyj. Kazda zylaby jego zyciem ze spojrzeniem, utkwionem w oczy 
bohatera; aby odgadnjjr »ajmniejsze zyezenie, stalaby si§ ch§tnie j e 
go niewolnictj '). Biedna Amelia! Mimowoli wyraziia t.o, co ukrywato * 
si$ w najgl§'oszych tajnikacli jej duszy, co moze byto jej pragnieniem, 
ale wjjtpic nalezy, czy inna kobieta by sitj na to z<?odzila, widzac 
wcielony egoizm u bohatera, ktöry zsjdal dla siebie wyjijtkowych 
przywilejöw, maj%c dla innych tylko wyrzuty, skargi i podejrzenia.

Szczytne slowa Reuego... to pusty dzwi$k, to szereg przeehwa- 
Jek-, jeöli kogo umilowal, to nie ludzkosc i spoleczenstwo, ale siebie 
samego. Wyznaje to w naiwnej szczerosci: „n'ayant, point eucore 
aime... j ’ötais accablö d’uue surabondance de v ie“. Sam niezdolny do 
jakiegokolwiek szlachetnego uczucia, zarzuca z nieslychan^, lekko- 
myslnoSciij innym brak uczucia, ol>oj§tuosc, i wynajduje we wszyst- 
kiem nizkie, egoistyczne pobudki dzialania. Gdy siostra zegna go 
przy odjezdzie, zdaje si§ Renemu, ze to czyui z radosci^, wybucha 
»i§c na niestalosc kobiet; gdy Amelia unika spotkaniaz nim, przypi- 
suje to okolicznosci, ze czas zatarl w jej sercu pami§c o bracie. K ie
dy po kilkumiesi§czuym pobycie przy nim, podezas ktörego doglijdala 
go z najwi^kszi} troskliwosciij, jak  matka jedyne dziecie, czuje, ze 
musi si§ oddalic i opuszcza brata, on ani na chwiltj nie walia sie na- 
zwac jej niewdzi§cznij i podejrzywa, ze pewnie kogo pokochala, an ie  
smie wyznac, albo znudzila sie dluzsz^ nad nim pieezt*. Cöz dopiero 
powiedzied o charakterze tego bohatera, ktöry, nie mogijc nakionie 
siostry do zerwania z klasztorem, zamierza zabic si<? w kosciele pod
ezas jej obtöczyn, aby ostatnie westchnienie samoböjcy zmi§szalo si§ 
ze swi^tym slubem i przerazilo biedng, otiar^ do gf^bi. To juz nie 
egoizm, lecz potworna zlosc i brutalnosc. Tego nie mozna przebaczyc 
Ren6mu, mimo calego dlau wspölczucia. Nie jest to wybryk chwilo- 
wy-, takim 011 pozostanie do konca zycia, takim widzimy go, gdy pisze 
öw slynny list do C61uty: „wsröd pustyni przycisn$lem Ci§ do serca,

') List Renego do Celuty jest parafraza powyzszyeli slöw Ainelii, pisa- 
nych do brata przed wstapieniem do klasztoru. Zdaje mi si§, ze autor mimo 
woli potwierdza przez to inöj sad, ze Renemu wmöwiono wielkose, w ktöra 11a- 
stijpuie sam uwierzy} i popisywat si^ nia niebardzo zreeznie. Swiadczyloby to 
o nieslychanej niklosei calej postaei.



w o w e j c h w i l i  c li c i a t b y m b y l  p r z e s z y c  C i § s z t y - 
l e t e m ,  abyutw ierdzic  szczescie w twem lonie i u k a r a c s i e - 
b i e  z a  t o ,  z e m  C i y  o b d a r z y l  t a k i e  m s z c z e s c i e  m". 
Sy to tak iiizkie pobudki, powiedzialbym, chorobliwe majaczenia nie- 
naturalnej fantazyi, ze kwalifikujy siy pod rubrvky patologicznych 
zboezen umyslu.

W kazdym czynie Reiiego, w kazdym poglydzie na zycie i jego 
• stosunki, przebija siy uieslychane sobkowstwo; widnieje dusza, zapa- 
trzona w siebie, dla ktörej jedynym probierzem jes t  wlasua korzysc, 
wychodzi na jaw przerazajycy ogoizm i chyc wywolauia podziwu. J a k  
majestatycznie i posygowo chce siy nam przedstawid bohater na 
szczycie odwiecznego wulkanu! Ktöz mu w tem moze doröwnac? Czy 
Rene uznaje czyjykolwiek wyzszoäd? Tak! uwielbia poetöw, ktörzy 
mzumiejy prawa, rzydzyce wszechfSwiatem i pochodzy z boskiej ra- 
sy“ *). Nie nalezy jednak züpominad, ze, oddajyc taky czesc owym lu- 
dziom, bohater pali kadzidlo na wlasnym oltarzu dla siebie. wszak ma 
prawo zaliczac siy do tej „boskiej“ rasy: „Jeune, je cultivais les 
muses“ 2).

Tak przedstawia siy bohater Chateaubrianda na tle analizy 
utworu. Zestawilem w powyzej nakreslonej sylwetce dokladnie 
ustypy, oswietlajyce jego Charakter: Uwydatnita siy silnie przewrot- 
nosc i niemoralnosc tego typu, ktörego reprezentantem jest Rene. 
Nale/.ato to zaakcentowac tem silniej, ze krytyka fraucuska w östa- 
tuiej cwierci ubieglego stulecia, zapatrzona w formalne zalety u tw o
ru, zaczyla przereniad jego wartoSc 3), stawiajyc go na röwni z arcj - 
dzielem Goethego. Tymczasem ksiyzka, roztrzysana z tego punktu wi- 
dzenia, budzi smutne przeswiadczenie, ze nie zawsze arcydzieiu formy 
odpowiada arcydzielo tresci. Oceniajyc Renego ze stanowiska ety- 
cznego, nalezy go uwazac za marny istoty, nizs?.y daleko od W ertera, 
bo ten , jako czlowiek lepszy, szlachetniejszy, jako indy widuum psy- 
chologicznie prawdziwszy i bardziej typowy, jako charakter zas 
zdrowszy; przytem ma za soby pierwszenstwo oryginalu, z ktörego

') Rene, str. 191.
') Reue, str. 184.
s) Poröwnae sad o tem dziele M. Saint-Marc Girardina, lub Saint- 

Beuve’a (Rene sedessine a nosyeux dansson type et se dresse comme une statue. 
Pages choisies, str. 2421 z eutuzyazmem M. de Lescure’a (Nons y voyons un 
des chefs d’oeuvres de notre litterature. Chateaubriand, str. 160), lub M. 
Emmanuela— des Essarts (Cliez Rene le degoüt des horames nait dn desir de 
les trouver meilleurs qu’ils ne sont. Petit de Julleville, t. VII, str. 16).



Chateaubriandczerpaihojngrgkg,daleko obficiej, niz sigo tem dotych- 
czas mniema. Oka/.e sig to dostatecznie w dalszej czgsci niniejszego 
studyum,

IV.

W r. 1791 odbyt Chateaubriand osmiomiesigczng podröz, w ktö
rej zwiedzil pölnocng A merykg wzdluz dzikich brzegöw rzeki Missi- 
sipi, nazwanej takze poetycznie Mesehacebe. Opisy tej romantycznej 
wycieczki, pelne czarujgcego powabu, znalezö mozna w „Pamigtni- 
kach z za grobu“. Skreälone o wiele pözniej, nie uronily one nie ze 
swej oryginalnej pigknosci, w ktörg przyozdobila je fantazya poety. 
Przyszly twörca A tali znajdowat rozkosz w podziwianiu romanty
cznej a kolosalnej panoramy, roztaczajgcej sig przed oczyma widza
i umial jg oddaö w majestatycznej grozie. Jako  jeden z wielkich pi
sarzy nowDzytnych, ma on to de.likatne poczucie kolorytu, ktöre mu 
zezwala kreslic obrazy, pelne zlocistych i gorgcych barw puszczy 
ainerykanskiej M. Czy dotarl do wodospadu Niagary, jak  sam twier- 
dzi, czy tez nie, jak utrzymujg krytycy 2), rzecz muiejszej wagi, lecz 
to pewna, ze opisy owej wyprawy nalezg do najpigkniejszych ustgpöw 
w jego ksigzee: „Tarcza ksigzyca lsnila sig na wierzcholkach drzew' 
pisze Chateaubriand o owej nocy przed przybyciem do wodospadu— 
wiatr balsamiczny, ktöry krölowa ze Wschodu sprowadzila, zdawal 
•sig poprzedzac jg w lesie, jak  swiezy jej oddech. Samotna gwiazda 
podniosia sig powoli na uiebie, juz szla zwyklym szlakiem, juz przeci- 
nala grupy obloköw, podobne do szczytöw lancucha gör, uwienczo- 
nych sniegiem. Wszgdzie rozpostarlo sig milczeuie i spoköj, ktöry

!) Pordwnac dokladny rozbidr stylu i figur poetyeznych u Saint- 
Uouve’a: Chateaubriand et son groupe litteraire.

8) Dose wczesnie juz spotkal Chateaubrianda zarzut, ze wcale nie byl 
przy wodospadzie, ze jego opisy Luizyany sa fantastyczne (American quarterly 
Review 1827 grudzien), Czytalem gdzies, ze i Sienkiewiczowi zrobiono podobny 
zarzut. Wspanialy opis wodospadu Niagary w „Listach z Ameryki“ mial byc 
tylko kopia wedlug opowiadania, a nie z natury, a przedewszystkiem mial 
Sienkiewicz nie byc pod wodospadem, jak pisze w owyin liäcie. Nie majac 
do dyspozycyi tego artykulu, nie möge rozstrzygnaö, ile w tem prawdy.



tylko przerywal spadek lisci, powiew naglego w ia tru ,jyk  puszczyka, 
zdala slychac bylo gluchy ryk wodospadu, ktöry przedluzal siy sröd 
nocnej ciszy od pustyni do pustyni, i konal sröd samotnych lasöw. 
Podczas tych uocy pokazala mi siy nieznana muza; zachowalem kilka 
jej tonöw, zapisalem je przy swietle gwiazd jak  pospolity muzyk za- 
pisalby nuty, ktöreby mu podyktowal jaki wielki mistrz harmonii“ x). 
Kilka stronic dalej pisze znöw tak: „Serce mi bito radosciy, pomiy- 
szany z przestrachem, gdym wehodzil w las, kryjycy przede mny j e 
dno z najwspanialszych widowisk, jakie natura przedstawila lu- 
dziom. Przewodnik zatrzymal mnie przy samej wodzie, ktöra spadala 
z szybkosciy strzaly. Nie kipiala, lecz zeslizgiwala siy caly masy po 
pochylej skale. Nie mogy wyslowic mysli, jakie owladnyly mny ua 
widok tak wznioslego nieladu. Sröd pustyni pierwszego bytu mojego 
musialem tworzyd osoby dla jego przyozdobienia, wywiodlem ze sie
bie istoty, ktörych nie znajdowalem gdzieindziej, a nosilem je  w so
bie. I tak umieScilem wspomnienia Atali i Renego na brzegach wodo
spadu Niagary, jako wyraz jego smutku“ 3).

Owocem wrazen tej podrözy byly pomysly do wielkiej epopei: 
„Les Nathez“. Poemat mial opiewac pierwotnego czlowieka (homme 
de natnre). Pierwsze zarodki tego rozleglego dziela znajdujy siy juz 
w „Dzienuiku podrözy po Ameryce* *), z nich mial powstaö olbrzymi 
rykopis,liczycy *2,393 stronic iufolio, przerabiany ciygle az do r. 1826. 
Niektöre epizody z tej epopei pojawily siy wczeSniej, i tak: Atala 
w r, 1801, a Rene w r. 1802 w dziele p. t.: „Genie du Christiauisme“. 
Pierwsze opracowanie Renego oznacza sam poeta na rok 1797, gdy 
bawit w Londynie (od r. 1792), dokyd, jak  wiadomo, schronil siy 
przed rewolucyy. „ W parku Kensiugtonskim — piszeJÜhateaubriand— 
rozmySlalem nad mojem dzielem historycznem (Essai historique sur 
les Revolutions aucienues et modernes etc.), tam tez kreSlilem olöw- 
kiem pierw>ze zarysy namiytnosci Renögo“ *), a w innem miejscu: 
„Pewien rodzaj goryezki trawil mnie przez caly czas pisania: nikt 
nie pojmie, co to znaczy nosid w swoim mözgu, w swojej krwi 
w swej duszy Ataly i Rendgo, i polyczyc z tworzeniem tych ogni- 
stych blizuifjt pracy okolo ukladania innych czysci „ Ducha wiary 
chrzescijanskiej“ '*). Pierwsze arkusze dziela „Geniö du Christia-

*) Mcmoire.s d’Outre-Tombe, t. 1, str. 294 — 295.
3) Op. cit,, str. 297.
3) Journal du voyage cn Amerique.
4) Mi'-moires d’Outre-Tombe, t. I. str. 241. 
s) Opus cit., t. II, str. 136.



nisme“ pojawily si§ juz w r. 1844 w Londyuie, poczem zaniecliano 
druku '). Jezeli pewuem j e s t ,  ze Reue juz przedtem powstal i w ogöl- 
n ych  zarysach istuial w r§kopisie „ N a tc h e z ö w “, to uie ulega w^tpli- 
woSci, ze autor przerabial go i dostosowywal z pewuem a priori, po- 
wzi^tem postauowieuiem, azeby go zamiescic w nowym utworze, ktö
rego Charakter b y l  zgola odmieuny. W pr/.edmowie do pierwszego 
ksiijzkowego wydania powolujesi§ Chateaubriand na ust§p z „Geuiedu 
Christianisme“ p. t.: „Du vague des Passious“, gdzie möwi o k on ie -  
czuosci sehronisk klasztornych dla ludzi, dotkni§tych wielkiem nie- 
szcz^sciem oraz na swoje polemiczne pismo, napisane w obronie 
„Ducha wiary ch rz eS c ija n sk ie j“, gdzie czytamy, ze Rousseau pierw- 
szy dal poetyczny wyraz owym niebezpieczuym marzeniom, ktöre 
spottjgowaly si§ w utworze Goethego 3). Renö zatem ma wykazac moc
i doskoualoSc religii chr/.escijahskiej, ma byc jej uswietnieuiem (jak 
druga polowa „Nowej Heloizy“), a zarazem przeciwstawieniem W er
tera i »innych bezboznych utworöw“. Oto ja k  sie wyraza sam autor: 
„Cet episode (Reuö) sert ä prouver la neces.sitö des abris du cloitre 
pour certaiues calamites de la vie, auxquelles il ne resterait que le 
d^sespoir et la mort, si e l le3  etaient privees des retraites de la reli- 
gion. Ainsi le double but de notre ouvrage qui est de faire voir 
comment le christianisme a modifie... le caract^re et les passions des 
peuples modernes et de montrer quelle sagesse a dirigö les institu- 
tious chrötienues“ 3). Majjjc na uwadze ten podwöjny cel autora, pra- 
gu^cego poprzec teoretyczue dzielo: „Geuie du Gliristianisnie“ przez 
odpowiedni przyklad, aby jego lektur§ uczynid przyjemniejsz^, prze- 
ciwdzialatü wplywowi niemieckiego romansu, ktöry wystawial mitoSc, 
jako nieprzepartg pot§g§, mogijc^ popchu^ö czlowieka do samoböj- 
stwa, mozemy sobie niejako odtworzyd t$ psychologiczinj, funkcy§, 
ktöra towarzyszyla autorowi przy skrystalizowaniu si§ Renego. .Je
zeli pierwszy cel mögl poeta osiijgnijö przez to, ze wiara oduosi zwy- 
c,i§stwo nad zlymi pop^dami jakiejkolwiek uatury, to drugi zaciesuiai 
dzielo do odmalowania zwyci§stwa nad erotycziuj nami^tuoSci^. 
Wöwczas zacz^ly si§ snuö w glowie autora rözne pomysly, bfjdz 
z czytauych ksi^zek, bfjdz z wrazen wlasnego zycia. A wi§c para za- 
kochanych, ktöra wbrew woli rodzicöw oddaje si§ pougtom milosci; 
potem pokutuje ci§zko i przez pokut§ z zi|dz oczyszczona, mimo

>) Opus cit., t. II, str. 136.
2) Genie du christianisme, Paris, 1822, t. II, str. 178
3) Defense du Genie du Christianisme.
4) Genie du Christianisme, t. II, str. 178.



pöiniejszych pokus, staje sie wzoreni swigtosci, umiera w zadowole- 
niu, btogoslawigc pociechg religijng. Przyklad wielee sztuczny. 
Dzielo byloby powtörzeniein slynnej historyi Abelarda i Heloizy, 
przypominaloby takze utwör Roussa, do ktörego po czgäci musiato sig 
zblizaö w kazdyni razie swojg ideg uSwietuienia religii. Boliaterka 
wigc uie powiuna upasc, lecz jak przeprowadzic öw podwöjny zaniiar? 
Czy kazaö zawistuemu losowi oderwac jg przez smierc od boku uko- 
chanego, a on, zrozpaczony, nosi sig zrazu z zamiarem samoböjstwa, 
lecz potem znajduje ukojenie w zaciszu klasztornem? Temat moze 
lepszy od poprzedniego, tylko ze z jednej strony przypomina „Pawla
i Wirginig“ (przy odmiennem zakonczeniu), a z drugiej nie udowa- 
dnia jasno twierdzenia poety, ze milosc niezaspokojona, czy zawie- 
dziona, nie powinna doprowadzic czlowieka, aby targngl sig na zycie. 
Skoro bowiem boliaterka umarla, odpadajg tem samem wszystkie mg- 
ki, wynikajgce z widoku ukocbanej kobiety, do ktörej inny ma prawo; 
<>wo drgczenie sig, ktöre odnawia ciggle stare rany. Trzeba zatem 
stworzyc dwoje ludzi, kochajgcych sig, postawic ich obok siebie, ale 
niechaj jedng osobg od drugiej oddzielajg uieprzebytym murem jakies 
obowigzki wzgledem innych, lub jakies prawo etyczne, czy moralne, 
ktöreby im nie dozwalalo nalezeö do siebie i napawac sig szczgsciem. 
Bgdg oni cierpieli, ale cnota powstrzyma ich od wystgpku, a religia 
stanie sig pocieszycielkg. Jezeliby konflikt powstal wskutek obowigz- 
köw bohaterki wzglgdem innych (czy to jako zargczonej, czy za- 
mgznej kobiety), to mielibySmy mutatis mutandis W ertera , a tu cho
dzi o cos nowego.

Kiedy takie rözne motywy przesuwajg sig przed wyobrazuig 
twörcy Atali, kiedy ogölne zarvsy przyszlego dziela zaczynajgsig 
ustalac, rzucmy okiem na utwory, ktörymi szczegölnie sig zachwycal 
Chateaubriand od mlodosci. Wylicza je sam jeszcze w lat kilkanaScie 
poteui, uwazajgc za swoje wzory: Ossyana, W ertera, Dumania samot- 
nego cztowieka (Les Reveriesdu promeneur solitaire)i Badania natu- 
ry ')• (Les Etudes de la nature). Pracujgc nad „Genie du Christianis 
me“ a przedewszystkiem nad epopejg „Les Natchez“—przedtem zas 
nad historycznem dzielem o rewolucyach—autor musiat miec te utwo
ry  przy sobie, gdyz cytuje z nich cale stronice. One dostarczaly mu 
nadto przepigknych poröwnah i bogacily jego mowg poetyczng. Czy- 
tajgc pewnego dnia W ertera  natrafia na takie miejsce: Czemuz znik- 
ngtaprzyjaciölka mojej mlodosci, czemuz jg znalem! Möwilbym: Nieba- 
czny, szukasz tego, czego tu niepodobna znalezö, ale ja  mialem, czu-

’) Mcraoiros d’Outrc-Tomlie, t. II, str  ̂ 137.



Jem to serce, wielky duszy, w ktörej obecnosci sydziiem, ze czems 
wiycej jestem, niz bylem, bo bytem wszystkiem, czem liyc mogtem. 
Dobry Boze! czyz wtedy kazda wladza duszy nie byta uzyta. Nie 
umialzem wtedy rozwinyc przed niy cudownego uczucia, zjakiem ser
ce moje obejmowalo caly natury! Czyz nasze pozycie nie bylo wiecz- 
nem pasmem najtkliwszego uczucia, dowcipu, ktörego wszystkie <>d- 
cienia az do zbytku (bis zur Unart) piytnem geniuszu oznaczone byly. 
A teraz... Ach! lata, ktöre miata przedemny, wczesniej jy nad grob 
zaprowadzily nizeli mnie. Nigdy nie zapomny stalego jej ducha i bo- 
skiej cierpliwosoi '). To podzialalo na wyobrazniy Chateaubrianda, 
j a k isk ra  elektryczna-, w jednej chwili skrystalizowal siy nowy utwör: 
trzeba niezwykle uczucie przyjazni, zgodnosc usposobien W ertera 
i owej przyjaciötki mlodosci, (zapewne siostry) zamienic w milosö 
ze strony bohaterki, a otrzyma siy Renego. W tym kr#tkim ustypie 
zawiera siy dyspozycya, streszczenie pierwszej polowy irtworu Cha- 
teaubrianda. Kazdy myäl, kazde zdauie tylko rozszerzyl autor w R e
nern, czasem naprawdy „bis zur U n a r t“. I tak W erter opowiada
o utracie »przyjaciötki“, jako o rzeczy dawnej, ktörej jednak nie mo
ze zapomniec skarzyc siy na srogosc losu. Renego wprowadza nam au
tor röwniez ut.yskujycego, ze mu los nigdy nie dopisal. Jeden i drupi 
rozumie, ze zasluguje na miano gtupca, bo biada nad rzeczy, ktöra 
juz przepadla; kazdy z nich usprawiedliwia siy, wiedzyc jak wstvdzic 
siy musi swych wsponmien. Bohater Goetbego czul siy wiykszym 
w obecnoSci przyjaciölki, Rene nieSmiaty wobec ojea, odzyskiwat od- 
wagy i humor przy Amelii. W erter nie. moze siy rozstad ze wspmnie- 
niami, tak samo opowiadanie Renego jest jednem pasmem wspomnien
o siostrze i przebytych zniy wrazen. Pozycie W ertera  z „przyjaciölky 
mtodoSci“ bylo misterny tkanky najdelikatniejszych uczuc-, taky tkan- 
ke uczuc przedstawia wtasnie utwör Chateaubrianda. Jeden i drugi 
dopiero w obeenosc.i siostry czuje swy wartoSc i moze przed uiy roz- 
wijac swoje uczucie, ktörem obejmuje natury. Bohater Goethego za- 
luje, ze jy wogöle poznal, gdyz po jej utracie czut siy tem nieszcze- 
sliwszym-, podobnie möwi Rene, ze siostra przybyta po to, aby pözniej 
swym odjazdem uczynic go nieszczySliwszym. Jednemu i drugiemu 
przyjaciel (tu Wilhelm, tam ojciec Souel) zarzuca, ze siy oddaje ka- 
rygodnym zludzeniom i urojonemi cierpieniami zatruwa sobie zycie. 
W erter  nazywa „przyjaciölky mlodosci“ wielka duszy (grosse Seele)

’) Ciorpienia mtodego Wertera, list z 17 maja, str. 20.



przypomina sobie jej boskg cierpliwosc (göttliche Duldung). O Amelii 
jnöwi brat, ze uiiala w sobie coS boskiego w twarzy, ze „wielkoäc“ 
jej duszy zawsze podziwiat“. List przelozonej klasztoru, do ktörego 
sig schronila siostra Renego, robi jg uiemal swigtg za odwagg i cier- 
pliwosd, z jakg pielggnowala cliorych, nie dbajac o wlasne zycie. 
Czyz w tem niema „eine göttliche Duldung*?

Niektörzy krytycy uwazajg ten utwör za odbicie rzeczywistoSci 
i pragng nietylko wizerunek bohatera wytlömaczyc charakterem au
tora, ale takze kazdy szczegöl, nawet owg uienaturalng miloSc, od- 
nieSc do prawdziwych wypadköw z zycia Chateaubrianda, rzucajgc 
podejrzenie na biedng Lucylle, ze kochala brata nie siostrzanem 
uczuciem ’). AVykazalem powyzej, zezarys Renego znajduje sig w W er
terze-, tem samem upada wniosek, jakoby on byl kopig zycia autora. 
Inna rzecz, jezeli sig zapytamy, czy wrazenia zycia nie zostawily sla- 
döw w utworze. Owszem, sg one bardzo liczne, nie liczniejsze jednak 
od äladöw, jakie wyryl W erter. Powyzszy ustgp niemieckiego roman- 
su dlatego wlasnie tak  zelektryzowal fantazyg francuskiego poety, 
poniewaz zbiegly sig zarazem wlasne wspomnienia mlodoSci, podobue 
nader do pozycia W ertera  z przyjaciölkg. Dziwig sig, ze na tg okoli- 
cznosc nie zwröcono dotychczas uwagi i uie wyzyskano jej przy gene- 
zie Renego. Ze moje twierdzenie o ogromnym wplywie W ertera na 
utwör Chateaubrianda nie jest  tylko domyslem, wskazuje jasno po- 
wyzsze zestawienie. Nie brak tez Swiadectwa autora, ze czerpat 
z W ertera. Czytamy w jego Pamigtnikach: „Wolno korzystac z my
sli i obrazöw wzigtych z obcego jgzyka dla zbogacenia wlasnego: 
czynig tak wszystkie wieki i wszystkie czasy“. Wyznaje tez tarn, ze 
w pierwszej mlodoSci Ossyau, W erter i t. d. mogly sig spokrewnic 
z jego pomyslami“ *). Bardziej wyraznego przyznania sig trudno wy- 
magacod podrzgdnego nawet pisarza, a tem mniej oddumnego Chateau
brianda.

') Bardzo interesujacsi ksiazke o zyciu i poezyi Lucy Bi, siostry auto- 
ra, napisal Anatole France.

*) Mömoires d’Outre-Tomlie, t. II, str. 137.



Wplyw W ertera  odbil sie Die tylko przy powstaniu f'rancuskie- 
go utworu, ale uidnieje w calern dziele; ua kazdej stronicy mozna si§ 
spotkac z reminiscencyami romansu Goethego. Obraz Amelii, jako 
cz§£ciowy wizerunek siostry poety, zawiera jednak w sobie rysy cha- 
rakteru, ktörych niepodobna si§ dopatrzec u Lucylli, o ile j$ znamy 
z opowiadania brata, z wizeruuku skreSlonego w „Pami§tnikach z za 
grobu“. Zalezuosö bohatera jest  o wiele jeszcze wi§ksza.

W erter  w mlodosci wyrywal si§ w Swiat, z sercem peluem na- 
dziei i szlachetnych porywöw, s^dzfjc wswej naiwnej nieSwiadomoSci, 
ze je  urzeczy wistni-, niebawem atoli wröcil rozczarowany. Renö tak 
ze narzeka, ze Swiat rozwial jego zludzenia i ze niczego si§ nie nau- 
czywszy, stracil slodkie poczucie naiwnoSci.

Bohater Goethego mögl calemi godzinami pogr$zac si§ w roz- 
mySlaniu, siedzijc na samotnych pagörkach-, ReDe niejedu$ chwil§ 
sp^dzil samotnie w malo ucz§szczauym koSciele, zatopiony w swych 
mySlach.

Jeden chwali przodköw za ich spokojne zycie, bez troski i zgry- 
zot na lonie przyrody, drugi mianuje dzikich szcz^Sliwymi, bo ich nie 
dnjczy melancholia.

W erter lubil przypatrywac si§ kr^gom na wodzie, ktöre po- 
wstajy, gdy si§ wrzuci kamyk Ren6 obrywa listki z galijzek i rzu- 
ciwszy je do rzeki, Sledzi doksjd zaniesie je pnjd wody. Werter, 
robi^c to, byl jeszcze malym chlopcem, Rene doroslym czlo- 
wiekiem

Obydwom zdaje si§, ze s§ tylko w§drowcami na Suiecie.
Jezeli W erter pragnie pic ze „spienionego kielicha nieskonczo- 

noSci“, to Rene nie moze si§ okaza<5 nizszym od niego i röwniez nie 
zadawalnia si§ tem, co ma kres.

Pierwszy przypuszcza, ze nie tylko dzieci nie wiedztj cz^sto- 
krod, czego chqj, ale i dorosli; drugi uznaje slusznosd tego zapatry- 
wania, dodajijc nawet, ze nie si} pewui i tego, o czem mySlsj, co juz 
jes t  mniej prawdopodobne.



Zrozpaczony W erter btaga Boga, aby go powotai do siebie, bo 
zycie stalo siy dlan nieziioänvm ciyzarem; Ren6 domaga siy oden, aby 
przynajmniej zmienit w nim starego czlowieka.

Jezeli bohater Goetbego upydza siy po gajach ilykachzrozpusz- 
czonymi wlosami wSröd burzy i deszczu — to Rene kroczy wielkimi 
krokami, z twarzy rozpiomieniouy nie czujyc deszczu ni zimna, choc 
wicher Swiszezy we wlosach.

W erter pod wpiywem nieszczysliwej namiytnoSci polubit posyp- 
ne nocy jesieni, „tej nieprzyjazuej dla ludzi pory roku“; Reue tak sa
mo, choc bez powodu, zawsze wita z uniesieniem nadchodzyc$ 
jesien.

Pierwszy pragnylby gonic w zawody z wichrami i chmurami— 
drugi zyczy sobie byd jednym z owych wojowniköw, pydzycych wsröd 
wiatröw, chmur i zjawisk powietrznych.

Werterowi, przeby wajycemu obok zrödla, zdaje siy ze „mamiy- 
ce dachy“ kryzy naoköt; Reuö bawiyc na zwaliskach prastarej Gre- 
cyi, widzi „Ducha wspomnien“, siedzycego obok w zamyäleniu.

Oto garstka mySli, wydobyta z obydwöch utworöw, ktörych po- 
dobienstwo uderza kazdego w oczy. Nie wyczerpuje ona bynajmuiej 
wszystkich reminiscencyj z W ertera, jakie mozna znalezd w Renern; 
röwniez szereg motywöw, uzytych przez Chateaubrianda przypomina 
aualogiczne motywy w arcydziele Goethego.

W obu utworach zagrozona strona uznaje koniecznoSc wyjaz du 
Tam W erter opuszcza Karoliny, tu Amelia porzuca brata. Rzecz 
szczegölna, jedna i druga osoba bez poprzedniego uwiadomienia.

Albert zarzuca bohaterowi, broniijcemu samoböjstwa, ze iatwiej 
umrzed niz zyd i cierpied, calkiem podobnie möwi Amelia do brata, 
ze dla taldego czlowieka jak on, latwo umrzec, lecz o wiele trudniej 
pogodzic siy z zyciem. W erter nie mögt nigdzie zagrzac miejsca, ty- 
sknota za Karoliny byla tak silna, ze wkrötce wröcit. Rene po jeduo- 
razowej wymianie listöw podyza za siostry do klasztoru, aby jy po- 
ws trzy mar. od sluböw. Bohaterowi Goethego le/.alo po drodze ro- 
dziuie miasto, co dato poecie sposobnoSd do skresleuia ladnej sceny 
wspomnien o dziecinuych latach. Tego Chateaubriand nie mögt pomi- 
nyd. Po.»tawit wiyc Renemu w drodze do siostry ojcowski zamek, ktö
ry juz przeszedl w obce ryce; azeby zaS wzruszenie bohatera bylo 
tem wiyksze, dodaje, ze tuz przed jego przybyciem Amelia odwiedzila 
zamek i zemdlata na progu.

Jezeli Karolina doradza przyjacielowi ozenek, jako lekarstwo 
ua jego niepoköj. to Amelia nie ma röwniez lepszej rady i naktania 
brata, aby pojyt zony, a wöwczas znajdzie ulgy w swych troskach.

W utworze Goethego jedny z najbardziej wstrzysajycych chwil, 
jes t  owa scena, kiedy W erter  pod wpiywem smytnych pieSni Ossyaua



porywa bohaterk§ w ramiona, przez co sprowadza poeta nieodwolalne 
zerwanie. Chateaubriand, zapatrzony w uisj, praguie podobuie wstrzij- 
sn^c czytelnikiem. Oto w kosciele wsröd najwznioslejszej uroczysto- 
Sci Rene rzuca si§ na lezjjc.} pod caluuem siostre, obejnuije jtj ramio- 
nami i wola z teatralnem uniesieniem: „Czysta ulubieuico Chrystusa, 
przyjm moje ostatnie uSciski wobec grobu i wiecznosci, ktöre ci§ na 
zawsze dzieli}, od b ra ta“. Scena ta calkiem zbyteczna. Wystarczylo- 
by, ze Rene dowiedzial sie 0 strasznej tajemnicy siostry. Nie! jezeli 
W erter przycisn^t do serca ukochaiiij k<>biet§, to bohatera Ohateau- 
brianda nie mögl omingc podobny zaszczyt. Mojem zdaniem, scena to 
razqca, ktöra swiadczy 0 niezr§czuem naSladowaniu autora.

VI.

Dotyehcz isowa analiza obydwöch dziet pozwolila nam stwier- 
dzic zaröwno nizszoäc Renego, jako indywiduum, jak jego zaleznosc 
od W ertera. Uwydatnilo si§ przedewszystkiem wielkie podobienstwo 
w zapatrywaniach obu bohateröw na zycie, oraz w wielu rysach po
staci. Istuieji} jednak pewne röznice, ktöre sprawily, ze w l i te ra tu n e  
zarysowaly si§ dwa odmienne typy, na pozör niepodobne, a w istocie 
sciSle ze sobij, zwiyzane w§zlem pochodzenia. U kazdego z nich wid- 
nieje na dnie duszy inna dfjznoSö, ktöra ogarnia calg. istote i warun- 
knje ji} na zewn^trz. Do tego glöwnego rysu chtrakteru, przylijczajij, 
si^ dodatkowe cechy, po cz§£ci podobue, po czesci rözne u oby
dwöch.

Zasadnicze znami§ W errera stanowi pragnienie iudywidualnej 
swobody w najszerszem tego slowa poj§du-, z^dza zupelnej niezalez- 
noSci od wszystkich regul i obowisjzköw, ktöre naklada rozum, i di}/.- 
noäd do wyzwolenia sie z pod istniejqcych konwenansöw, cechuji} bo- 
hatera Goethego. Dlatego musi 011 wpadad z jednej kolizyi W' drug;}
i z jednej ostatecznosci przerzucaö si§ w inn$, aby wreszcie uledz 
przeznaczeniu. üozum zasluguje—jego zdaniem —na lekcewazenie, 
a w kazdym razie jest  czems podrz^dnem, czego nie mozna brad w ra- 
chub§, kiedy nami§tnoSci ogarn;} czlowieka. W erter  powodujsjc si§ 
uczuciem, jest wyzszym we wlasnem mniemaniu—nad filisterskie oto- 
czenie, ktöre go nie rozumie. Tymczasem spoleczenstwo nie. uznaje 
wlaSciwie jego zachcianek i uroszczpn. Rysy te, ledwo zaznaczone, 
chod tkwigce w duszy W ertera, spot^gujfj, si§ u bohatera Chateau- 
brianda.



Xieprzeparte pragnienie strzgsnigcia krgpujgcych kajdan, wpo- 
Igczeniu z lamigcg wszystko silg, wydaje wielkich bojowniköw na ni- 
wie spolecznej i ...wielkich zbrodniarzy. To parcie naprzöd bylo nie 
tylko ceclig epoki „burzy i wrzenia“, ale takze trwalszem znamie- 
niem samego poety. Ze zarodki uiespokojnego pgdu w niezna- 
ng dal uurtowafy twörcg „Goetza“ nie tylko w owym czasie, ale pöz
niej, swiecgc niby gwiazda przewodnia w jeero dzielach, mozna wno- 
sid chocby stad, ze od najwczesniejszych lat az do smierci zajmowal 
sie postacig Fausta, ze najglgbiej pojgl i najlepiej przedstawil tg cn- 
downg legendg, ten symbol wiecznego bnntn duszy. W erter  jest za
tem nie tylko wyrazem „roztkliwionei i rozafektowanej“ epoki, nie 
tylko odbiciem milosci Goethego do Karoliuy Buff, ale glgbszym wi- 
zerunkiem swego twörcy z tem jednakowoz zastrzezeniem, ze poeta 
odznaczal sig röwnoczesnie niezwyklem poczuciem harmonii i ladu. 
Cechowala go zawsze silna wola i moc panowania nad sobg, ktöra go 
ncbrouila od skutköw jednostronnego )>ojmowania praw indywidua- 
lizmu i pozwolila mu wyroSd na olbrzyma nowozytnej joezyi.

Dlatego blgduem by bylo upatrywac samego autora we wszyst
kich rysach cliarakteru W ertera  i w jpgo przygodach szukad li ty l
ko wypadköw z zycia poety. Reminisceucye literackie odegraly zna- 
c^narolg, clioc muiejszg niz u Renfego. To zas, co podaje Goethe 
w swej autobiografii „ Dichtung und W ahrheit“, ze list przyjaciela 
Kestne-ra, donoszgcy mu o samoböjstwie Jeruzalema, podzialal na je 
go wyobraznig tak silnie, ze w tej chwili skrystalizowal sig pomysl 
utworu—okazalo sig mylnem, bo W erter  powstal dopiero w kilkana- 
scie miesigcy pözniej, kiedy burza juz sig uspokoila dawuo w sercu 
Goethego.

Bohater wigc, niezaleznie od przejsd poety, jest kreacyg arty- 
styczua, bardzo oryginalnie pojgtg. Widzimy w nim postac w calem 
slowa znaczeniu tragiczng. Dgznosd do osobistej swobody da sie 
nsprawiedliwid, bo tkwi w duchu czlowieka i stanowi jego integralng 
ezgsc, lecz o tyle jest  sluszng, o ile nie narusza ogölnych praw spo
lecznego ladu. Tymczasem W erter, gdziekolwiek sig zwröci, natrafia 
na przeszkody i popada w kouflikt z odwiecznemi prawami. Zamiast 
jednak sily cliarakteru i energii, ktöraby go podniosla na wyzyng 
dramatycznego bohatera, cechuje W ertera slaba wola i niezdolnosd 
pohamowania swoicli pragnien. Te czynniki röwnowazg znaczenie 
glöwnego rysu, Sciesniajgc go do minimum tak, ze jedynym „wielkim 
czynem“, na jaki zdoby wa sig je s t—samoböjstwo.

Inng jes t  postac Renego. Wprawdzie malo w uiej pierwiastköw 
oryginalnych, ktörych zarodki nie dalyby sig znalezc w W erterze



ale stopien natyienia poszczegölnych znamion bohatera, ich wzajeni- 
ny stosunek i ideowe pokrewienstwo, wystypilo u Chateaubrianda 
w nowem oswietleniu. Nowym skladnikiem dziela jest  uroczy opis 
mtodoSci Renego na tle gotyckiego zamku i smytuego krajobrazu 
Bretanii. Ani Rousseau, ani Goethe nie troszczyli siy o mlodosd swo
ich bohateröw, nie pokazali ich „sielskiego i anielskiego zycia“, lecz 
na sceny wprowadzili odrazu w dojrzatym wieku. Chateaubriand roz- 
tacza obraz tego najpoetyczniejszego okresu zycia; 011 pierwszy 
uchwycil niezröwnauy czar mlodosci i umial go oddac w poetycznej 
fbrmie, jakiej nie widzialo siy przedtem. Zarhwyca nas owa dzieciy- 
ca pustota, owa lekkosc i powiewnoSc, oechujyca Renego i Ameliy. 
Cos z natury szekspirowskich elföw przebija siy w ich naiwnem sci- 
ganiu jaskölki lub chwytaniu polyskujycych blasköw röznobarwnej 
„wstygi tyczy na deszczowych pagörkach“. I  do naszej wyobrazni 
przemawia szum morskich fal lub szmer modlycych siy tlumöw 
w swiytyni i nas przejmuje do glybi spizowy glos dzwonöw, rozlega- 
jycy siy dalekiem echem po lykach i gajach. Jak  11a Renego tak dzis 
ua czytelnika dziala urok jesiennej pory, skreälony arfystj  cznie reka
ii is trza—kolorysty. Ta samotnia lesna ze swemi nawpöl ogoloconemi 
drzewami, te liscie zzölkniale i trzeszczyce pod stopami samotnego 
wydrowca, to btykitue jezioro, odbijajyce ciemny kopuly niebios—to 
pierwszy krajobraz prawdziwie romantyczuy. Na tem przecudnem 
tle wystypuje postac bohatera z dziwnym wyrazem smutku i nudy na 
twarzy. J a k  pragnieuiem W ertera  jes t  indywidualna swoboda, tak 
pierwszy cechy Renego jest zydza przewodniczenia innym, wyplywa- 
jyca z chorobliwej zarozumialoSci i przecenienia swoich si!. Duma 
i egoizm — oto wrodzone rysy, uzupelniajyce jego fizyonomiy ducho- 
wy. Ich skutki bydy rözne, stosownie do tego, z czem siy lyczy u bo
hatera. W zwiyzku z nieustraszony odwagy i energiy tworza ludzi, 
ktörzy wprawdzie wylewajy morze krwi bliznich, ale na ktörych 
swiat patrzy z podziwem, jak na herosöw. U Renego z checiy görowa- 
nia lyczy siy brak energii i woli, nadmierna wrazliwosc, rozigranie 
nerwöw, ktöre drobne przygody Inb nie nie znaczyce wypadki roz- 
dmuchuje w jego fantazyi do rozmiaröw wielkich nieszczyfi6. To wy- 
twarza niezadowolonych, wiecznie narzekajycych Child-Haroldöw 
i Manfredöw, ludzi w wiecznej klötni ze Swiatem, nie wiedziec z ja- 
kiego powodu. Ich doskonalym prototypem pozostanie zawsze Rene, 
k t ö r y  pierwszy wniöstdo literatury öw pierwiastek poetycznej niemo- 
cy charakteru, skreslony w tak powabny sposöb. Autor zaniedbat 
jednak wytlömaczyc, skyd ten przesyt i niechyc do zycia wziyly siy 
u bohatera. Inaczej u Byrona. Jego bohaterovie majy w oczach ten 
ponury ogien namiytnoSci, z poza ktörej wyziera zbrodnia strasznem



obliczem. Otacza ich tajemnicza przesztosc a 11a ich czotach widnieje 
pi§tuo Kaina.

Ren6 —jak  wiemy—nie ma zadnej zbrodni na sumieniu. Czy to 
jego wina, ze siostra go pokochala wi§cej niz woluo?-N atom iast ro- 
zumieniy, dlaczego Reue narzeka na spoleczenstwo, ze nie wymagalo 
öden nie wznioslego. Ono zdawalo sobie sprawy, ze Rene nie byl 
zdolny do p»swi§cenia si<j za innych i poznawszy si§ rychlo na jego 
urojonym zapale, Zijdato, aby si§ nie wywyzszat, nie przybieral na- 
tchnionej pozy. Jego wygörowana ambicya i nieuzasadnione uroszcze- 
nia spotkaly si§ z dorazn^ odprawa, jak  jego hasla ze scepty- 
cznym usmiechem. Pod ci§zarem zas tych mniemanych krzywd 
zgorzkniat bohater, nabral wstr§tu do swiata i zapragnql odpoczsjc 
w grobie.

Mysl o samoböjstwie poczyna u niego kietkowac, nie jak  u W er
tera pod wplywem szalejijcej burzy, ale wskutek urojouycb zawodöw 
i rozezarowan, ktörych na prawde nie zazual weale. Koniec Renego 
bylby podobny do werterowskiego, gdyby poeta nie chcial byt przi - 
prowadzid innych idei w swem dziele i dlatego zostawil go przy zy
ciu. Nie jest to jednak konsekwentnym wynikiem charakteru bohate- 
ra  i, mojem zdaniem, Rene nie udat si§ Chateaubriandowi, jezeli 
chodzi o artystycznij, kompozycy§ i konsekwentnv wynik danej 
sytuacyi.

Utwör ani nie przepnnvadza jasno idei o koniecznosci opanowa- 
nia wtasnyck zijdz, ani nie rozwija psychologicznego obrazu jedno
stki ze statych skladniköw jej duszy. Kar§ ponosi nie Reue, lecz nie- 
winna Amelia, a przesyt i wstr§t do zycia nie zualazly—jak zazna- 
czylem wyzej—dostatecznego umotywowania.

Oto najwazniejsze braki tego dziela, ktöre obnizajij zna- 
czniewartoäc Renego. Za to pod wzgl^dem formalnym utwör Chateau- 
brianda jest skonezonem areydzietem. Proza jego dzwi^czy niezwy- 
ktij harmoniij a budowa okresöw ma poetyczny rytmik§ i muzykalnosc 
tonu. Autor A ta li—pisze F ague t—odnalazt ten sekret j§zyka, nie- 
znany prawie od czasöw Bossueta. W jego slowach kotysze si§ wiatr 
i szumi fala morska. J e s t  to czarodziej, ktöry umie w nas wzbudzio 
uczucia i wywolad wrazenia, jakich tylko pragnie ').

H enryk R einhold.

*) Faguet E. Dix-neuvieme S ied e. Paris. 1887. Str. 05.



C. A. Sainte-Beuve.'’
(CZLOWIEK 1 DZIELO).

III.

Dzielo jest takie, jakini byl czlowiek: uiepospolicie rozmaite 
i zmienne, obejmujgce masy zjawisk, na wielu punktach chwiejne^ 
wymijajgce, niekiedy liryzmem przeniknigte, czgSciej przezornei prze- 
widujgce z göry to wszystko, co sig mieSci po stronie nieoswietlonej, 
wyrokujgce i ograuiczajgce sig w sgdach, elastyczne i czgstym ulega- 
jgce przeksztalceniom, nigdy jednak zaniglone i chaotyczne.

Sg tu slady wszelkich zmian i zwrotöw, jakini twörca jego po- 
dlegal, odbily sig tu echa rozmaitych jego stanöw uczuciowych, na- 
migtnoSci, pozgdan tego ku czemu tgsknil i czem byl zgryziony, 
w czem los go pokrzy wdzil, co zycie na nim wymoglo, z czem sig go- 
dzic musial. Duzo pierwiastköw osobistych, uwigzlych i roztopionych 
w odlamach rzeczy wistoäci — w morzu wszechrzeczy.

Dopiero na schylku swego zawodu pisarskiego, zaczgl wierzyc 
S.-Beuve, (wyznanie zrobione Vallös’owi), iz „natura przeznaczyla go 
ua k ry ty k a“, przez znaczng czgSc zycia natomiast opieral sig tej my
sli, byl, podlug siebie, krytykiem tymczasowym, z powodu konieczno- 
sci zewngtrznych, wbrew woli i aspiracyom glgbokim, pelnigcym 
urzgd krytyka literaekiego. Nie nalezy klasc zbytniego nacisku na 
podobne wyznania S.-Beuve’a, — jak to zrobil np. ostatni jego bio- 
g raf  — to pewna wszakze, iz dlugie lata pragngl on byc czemä innym 
jeszcze, niz krytykiem — w dodatku krytykiem urodzonym, genial- 
nym; chcialo mu sig byc poetg, twörcg we wlasciwem tego slowa 
znaczeniu, roil o powodzeniach i slawie poetyckiej, dobijal sig miej-

') Patrz zeszyt listopadowy str. 334.



sca w szeregu slawnych twöreöw plejady romantycznej. Niepowo- 
dzenia, porazki i przykrosci rozmaite, jakie go na tem polu usilowan 
i ambicyj serdecznych spotykaly, zrazaly go nieraz do zawodu kry
tyka, mniej czynily pongtnym i pozgdanym w oczacli „poety zmarle- 
go zamlodu, ktörego przezyl czlowiek“, zwlaszcza, iz poeta öw wcigz 
tgsknil do utracouej ojczyzny i jarzmo krytyki wktadal z rezygna- 
cyg, jako koniecznos6 zyciowg.

Bgdz jak  bgdz, byla poezya, w mlodym wieku S.-Beuve’a, jego 
marg rozkoszng i zwodniczg zarazem, kocliankg niezbyt wierng, poku- 
sg drgczgcg. .Takze sig mamy na jego dzielo poetyckie zapatrywac ? 
Niepodzielamy zbyt uragliwych i wyuiostych sadöw o nim, niektörych 
dzisiejszycl» krytyköw. Powiadajg oni, (np. H. Regnier, ob. „Figures 
et caracteres“) ze bylo ono we wszystkiem zle, przecigtue, nawet pla- 
skie i bez talentu. Sgd niesluszny i pelen sekciarskiego uprzedzenia. 
W  poröwnaniu ze Swietng, bujngale i nazbyt balasliwg,clioc powierz- 
chownie czasami wymowng twörczoscig romantyköw francuskich, by
la twörczosc S. Beuve’a niewgtpliwie skromng, nie olsniewajgca 
barwg, nieporywajgcg wichrem uczuc, mimo to nie brak jej bylo to- 
nöw samoistnych i oryginalnycli, w technice zas swojej byla stano- 
wczo, nietylko poprawng, ale nawet wybiegajgcg daleko w przyszloSc 
i zdala stojgcg od przecigtnych wymagan mody, co tez i dzis jeszcze 
ma swoje znaczenie i, przez mniej uprzedzouych, bywato poczytywa- 
nem mu za z a s l u g g W p r o w a d z i l  S.-Beuve do poezyi francuskiej 
okresu romautycznego, oddanej wielkim natchnieniom, jowiszowej 
i prometejskiej, uuikajgcej „poziomych“ tematöw — strumyczek na- 
tchnien drobnycli, plyngcych z odczucia cierpien i smgtköw zycia co- 
dzieunego, poufnycli, drogich duszom poszukujgcym, wsröd zawodöw, 
zludzen i udreczen wszelkich, szczgscia bardziej dotykalnego. Na tle 
öwczesnych wysilköw twörczych, wobec porywöw tytanicznycli, nieo- 
garnigtych melancholij uczuciowych i glgbokich ponuro-pesymistycz- 
uych dzwigköw V. Hugo, Lauiartine’a i Al. de Vigny, moglo

') C h. M o r i <• e. „La Littorature de tout ä l'heure“ . Autor, w wie
lu miejscacli ksiazki swojej, wyraia si§ o S.-Benve’ie, jako o prekursorze 
wspölczesnyeh daznosei w sztuee. „Pour entendre quelqu’un —• powiada Mo- 
rice — nous balbutier la philosophie de l'art qui bout et houillone, a l ’heure 
contemporaioc, il taut attendre S.-Beuve“ (149 str.). Albo — „ c’est de S.-Beu- 
ve que (late le premier essai de s u g g e s t i o n  1 i 11 e r a i r e “ itp., slowem. 
ze zwolenuicy sztuki nowej, ktörych uie zaslepia stronniczos,*, zdaja sobie 
sprawe z istotuej wartosei wysilköw twörczych S .-B euve’a.



to wszystko wydad siy zbyt niesmiatem w dyzeniu, placzliwem w to- 
nie, bladem w wyrazie i powszedniem w treSci. Zreszty zawiele 
w tem bylo retieksyi, rozbioru dosadnego rzeczy „prozaicznych“, du- 
zo szczerosci drobiazgowej, sciygajycej na niziny istnienia, podczas 
gdy moda, opinia ogölu, lubowala siy i domagala porywöw wyobrazni 
nieokielzuanej, postawy majestatycznej, slöw szczytnych, albo dekla- 
macyi oszotamiajycej. Nie dziwimy siy, ze atwory poetyckie S.-Beu- 
ve’a, wyrazajyce usposobienia przeciwne, nie doznaly wöwczas wiy- 
kszego powodzenia, nie budzily zacliwytöw entuzyastycznych, ze po 
kilku zdawkowycli pochwalaeh i zimnem wyröznieniu, zostaly oddane 
niepamieci. (idybysmy jednak przeniesli je w inny epoky twörczy, 
w ktörej panowaly bardziej sprzyjajyce jej liasla i upodobania, np. 
w okres poezyi szkoly „Parnasu“, to w tem otoczeniu poezya S.-Beu
ve’a nie takim wydalaby siy kopciuszkiem, lepiej bylaby’zestrojona 
z uiektöremi tej szkoly formami i nutami, nieustypowalaby wielu jej 
rodzajom. Poezye autora zbiorköw: „Joseph Delorme“, „Cousola- 
t.ions“ i — najmuiej udatnego — „Pensees d 'aoüt“, moglyby wytrzy 
mad wspölzawodnictwo z utworami Coppee’go np., Ed. Manuel’a i pa- 
ru innych poetöw „Parnasu ', ktörzy uprawiali rodzaj poezyi „pouf- 
ne j“ i cieszyli sie niemals popularnoSciy. Wsröd nich, w szeregu 
poetöw tematöw swojskich, szarych, ogranych ale wdziycznych,do- 
stepnych i demokratyczuych, a takze wsröd wirtuozöw|formy, lubu- 
jycycli sie w rymach rzadkicli, w harmoniach ekscentrycznych, zajyl- 
by S.-Beuve miejsce poczesne i nieodbijalbv tak blado, jak  na prze- 
jaskrawionem tle twörczosci romantyköw.

Odrzuciwszy miary poröwnawczy, mozna powiedziec o poezyach 
S.-Beuve’a, ze nienalezyc do tych, ktöre wywoluja podziw i wstrzy- 
sajy duszami, sluzfj dobrze osobistym celom jednostki twörczej,’wno- 
szfj sporo szczeroSci, barwy surowej ale pewnej, analizy uczuc'posu- 
wajy, wysubtelniajyc niektöre, przytem technice nie uchybiajjj, nie
kiedy nawet urozmaicajij, i odswiezajy jej srodki i sposoby.

W tomiku „Joseph Delorme“ wyrazil S.-Beuve w sposöb bardzo 
zywy, dojmujycy nawet i subtelny, cierpienia, rozpaize, melancholie 
i rozdarcie wewnytrzne duszy mtodej — takiej, jaky sam byl;podöw- 
czas, — miotanej przeciwnemi losami, krzywdzonej i odsuwanej od 
czary upojen, ktörych pozyda namiytnie i niedwuznacznie. W  „Con- 
solations“ — nastypnym zbiorku — pomijajyc osobiste wyznania i na- 
stroje, wykazal S -Beuve duzy bieglosd wersytikacyjny, kladl nacisk 
na artyzm opracowania.

Najslabiej, najprozaiczniej, pomimo pretensyonalnoSci do poe- 
tyckiego ujmowania rzeczy codziennych, wyglijda ostatni, bardzo nie



udatny, zbiorek „Pensees d’aoüt“. Wiele w tem wszystkiem bylo 
uczuc wyj^tkowych, sporo liryzmu rozpacznego i pocieszajij,cego si§, 
niejedna rzecz prawdziwie ladna i owiana szczerfj poezyi}, w rezulta- 
cie jednak nie byto czem rozgrzewac serc obcych, czem zadziwiac 
mysli i wzruszac duszy zbiorowej.

To samo muiej wi§cej mozna wyrazico jego  powieSci „Voluptd“. 
Nie jest ona juz tak nudnq, — chociaz sporo w niej tego pierwiastku
— tak ostatecznie bezbarwmj i jatow;} w swoich wyrafinowaniach 
uczuciowych i finezyach atialitycznych, jak  chc§. ci i owi, niewijtpliwie 
jednak za wiele w niej m§cz§cych i usypiaj§cych analiz, duzo sztu- 
cznosci w snuciu Wijtka psychologicznego, zamalo sity i Swiezosci, 
poezyi i bezposredniosci zycia, natomiast nieprzebyty g^szcz, kolcza- 
s ty  i poplijtany szpaler, zlozony z rozmaitycb gmatwanin i komplika- 
cyj psychicznych, moralnych, religijnych itp. Dla miloäniköw rzad- 
kosci i potwornosci sentymentalnych — sporo tu faktöw ciekawych 
nietyle to wszakze przykuwa, jak  melancholia pozujaca Rene’go, cier- 
pienia O berm anna '), uiemoc uczuciowa Adolfa2), a chocby szczere 
wyznania mussetowskiegu „Dzieciecia wieku“. Jeduiikze powiesc ta 
bynajmniej nie jes t  nizszij od wielu wspölczesuych jej i pözniejszych 
powieäci rodzaju psychologicznego, ktöremi nad miar§, nad zaslugtj, 
zajmujg. si^ milosnicy tej kategoryi utworöw.

W te utwory swoje, w postaci J .  Delorme’a, w Amaury’ego 3) 
wlozyl S.-Beuve duzo z siebie .samego: swoj$ mIodoSc chrnurn?, skr§- 
powan^ i spragnionij, szerszego oddechu, jej zawody i desperackie 
uczucia, sny i zuchwate, chociaz skryte, rojenia o rozkoszy, — w do- 
datku utw'ory le kosztowaty go nie malo, stwarzane byty starannie, 
w znoju twörczym, w obawie o los ich, nie wiec dziwnego, ze sie do 
nich przywiijzal, liczyf na nie, spodziewal si§ od nich zaspokojenia 
ambicyj gluchych, ozdobienia skroni wawrzynem. One go tymeza- 
sem okrutnie zawiodty; bolat wi<jc z tego powodu, szarpal si§ bezsil- 
nie dtugie lata, umierat jako poeta i niecheiat umrzec, poddawal si§ 
wyrokom i buutowat si§ przeciw nim, niewidzijc odrazu, iz istotna si- 
ta jego, prawdziwe powolanie byto gdzieindziej, w innym rodzaju 
twörczosci i pracy.

Naginat si§ do te j pracy powoli, aezkol wiek oddany jej od pierw- 
szego swego kroku ua uiwie literackiej; pasowaiy si§ w nim dlugo

x) Powiesc Senancour’a.
v) Powiesc U. Coustaot'a.
3) Z „Vulupte“.



aspiracye poetyckie z iustynktami i naturalnemi sklonnosciami kry- 
tycznemi, uprawial przez kilkanascie lat krytykg literackg, jako smu- 
tng koniecznoSc, szukal w niej zapomnienia takiego, jakie daje cigzka, 
przymusowa praca, przyjgta z rezygnacyg, po stracie zludzen i wy- 
rzeczeniu sig nadziei, dostrajal jg czgst.o i podnosil do poziomu nurtu- 
jgcych go natchnien i odczuc poetyckich, wreszcie zgodzil sig na nig 
oczyScil z pierwiastköw niezgodnycli z jej duchem i przeznaczeniem, 
i oddal sie calkowicie, nawet polubil. Mial siebie najpewniej, swoje 
lnetamorfozy i przejScia, ua wTzglgdzie, gdy dowodzil: „iz wigkszoSd 
tych, ktörzy sig oddajg krytyce, a nawet zdobywajg tu imig, zywi ja- 
kieS mysli stojgre po za nig, jakies zamiary innej kategoryi i gdzie- 
indziej siggajgce. K ry tyka  jest dla nich wstgpexn albo zakonczeniem, 
r o d z a j e m  p r ö b y  a l b o  o s t a t e c z n o k i  (pis-aUer). Gdy 
sig jest  mtodym, marzy sig o slawie literackiej w postaci o wiele Swie- 
tniejszej, idealniejszej i bardziej poetycznej... przychodza jednak za- 
wody, klopoty karyery, upadki talentu, gluche i uporczywe walki. 
C z l o w i e k  s i g  n u z y ,  gdy jednak kocha sig w istocie literaturg, 
gdy wyksztalcenie gruntowne nie przestaje zwigkszac sigi rözniczko- 
wac wposröd doswiadczeh wszelakich, a uawet skutkiem nich, jes t  sig 
wöwezas w moznosci przystgpienia do tego, co nazywam w znaczeniu 
bardzo ogölnem, krytykg, tj. do jakiejs galgzi historyi literackiej 
i oceny dziel. .Jest w tem rozrywka i pocieszenie. Powröt, nawet 
bez tryuml'u, moze posiadad urok, zbawienie odnajduje sig w roz- 
biciu“’).

Te i tym podobne melancliolizowania, oplakiwanie „poety zmarle- 
go zamlodu“, utgsknienia do twörczosci poetyckiej, podezas gdy 
trzeba bylo chodzic w jarzmie krytyki, wszelkie bunty, skargi i re- 
zygnaeye, wszystko to odbija sie na charakterze dziatalnoSci kryty- 
cznej Sainte-Beuve’a. Na razie chodzi nam tu o jej rezultaty bezpo- 
srednie, o zewngtrzny wynik dlugoletniej czynnosci krytycznej. J e s t  
on ogromny, jako suma pracy wykonanej, skrzetnosc poszukiwan 
i upör w urzeczywistnianiu planöw zamierzonych; jako skupienie ma- 
sy przedmiotöw i tematöw rozmaitych i oddzwigk czujny na to wszyst
ko, czem byla zajgta timyslowosd öwezesna, co bylo ciekawoscig chwili 
biezgeej, sprawg przeszlosci, bgdz zagadnieniem czasöw przyszlych-, 
w koncu jako szeroki prgd wiecznie swiezej, wcigz oduawiajgcej sig 
mysli, krgzgcej swobodnie, w blasku talentu niepozytego, wsröd masy 
zjawisk, po drogach znanych i nieznanych, po gosciücach ludnych 
zaröwno, jak  i Sciezyuach krgtych, malo dostgpnyoh.

1) „Portraits Contemporains“ t. III.



Dzielo krytyczne Saiute-Beiive’a uwzglgdnia, bez uiata, prawie 
to wszystko, co byto twörczoäcijj literackg, Francyi w ciijgu kilku 
wieköw ostatnich, wszelkie jej zmiauy i kierunki, przyczyny i od- 
dziatywania, sprawy i dzieta, a przedewszystkiem ludzi, jednostki 
stwarzajijce zycie literackie. Po zatem wciqga ono w' swöj obr§b, 
nietylko kultur§ literackij, swego, b^dz obcych spoteczenstw, lecz i to, 
co z uig, stoi w zwisjzku, co na niij wptywa lub z niej wynika — zycie 
spoteczue, polityczne i naukowe. Strona ogölna przedmiotu, poszu- 
kiwanie praw rz^dzjjcych zjawiskami literatury, odtwarzanie calo- 
ksztaltu warunköw, ttömacz^cych jej formy, zmiany i kierunki, sto- 
wem ewolucy§ caiij — ma tu swoje miejsce, glöwuym jednak jego ce
lem jest jednostka ludzka, indywiduum twörcze, najniezb§dniejsze 
zjawisko zycia literackiego. Wszystko co zwigksza wiedzy o niem, co 
pozwala wniknijc lepiej w natur§ Scislij kazdej jeduostki, co pogl§bia 
jej psychologi^ i ulatwia zrozumienie obrotu jej mechanizmu wewng- 
trznego, zajnuije w tem dziele jaknajwigcej miejsca, jest nieustannq, 
troskf}. jego autora.

Dzielo krytyczne S.-Beuve’a jest nieskonczonym szeregiem od- 
r§bnych portretöw biograficzno-psychologicznych, pojedynczych j e 
dnostek literackich i nie przestaje byc tem, nawet wöwczas, gdy j e 
dnostki owe lijczone sq. w mniejsze lub wi§ksze grupy i skupienia po- 
wiq,zane wspölnosciij, cech iutelektualuych, fizyologig. pokrewinj, podo- 
bienstwem mysli i woli. Zapat do studyöw i poszukiwan psycholo- 
gicznych jest tu tak duzv, ze widzimy w dziele tem przedmioty uie 
wspölmierne, jednostki bardzo röznej, ilosciowo i jakosciowo, warto- 
sci, badaue z jeduakowym pietyzmem i starannoäciij, co tez nieraz po- 
duosi posledniejsze okazy fauny ludzkiej na uyzszy szczebel ustrojo- 
wy i stawia w jednym szeregu z wybranszemi, lepiej zasiuzonemi 
ludzkoäci. Podobne post<jpowanie znajdowalo czysto usprawiedli- 
nienie swoje w cli^ci i zamiarze stworzenia „historyi naturalnej umy- 
slöwr“, wyodr§bnienia z masy pewnych typöw, rodzin, bijdz gatunköw 
umyslowych, czego bez poznania dokladnego wszelkich wlasciwosci 
oddzielnych jednostek, niepodobna byto dokonac. Miat, bezw$tpie- 
nia, S.-Beuve, poczucie podobnej potrzeby, nieraz tez badania swoje 
poröwnywal ze studyami naturalistöw, w pracy jednak swojej wii^cej 
ulegal ciekawosci osobistej, spragnionej obcowania z rzeczy wistoSci^ 
jakuajbardziej urozmaicomj, niz planom i zamiarom o charakterze 
uaukowym. St^d tez dzielo jego wi§cej daje rezultatöw praktycz- 
nycli, rozbrzmiewa gwarem zycia indywidualnego, garnie jego buj- 
noSc i röznolitosc, jego odmiany, formy i osobliwosci przerözue, mniej 
za to odslauiajijc widoköw na strony ogöluiejsze bytu, rzadziej oceuia



go ze stanowiska praw powszechnych, pod kytem wiecznoSci. J e s t  
ono arcybogatem muzeum narodowem, galeryy, w ktörej rozwieszono 
masy portretöw ludzkich, nie zawsze dbaj§c o to, kogo z kirn nalezalo 
umiescic razem, obok siebie, bydz w jednym pokoju Ludzie ci zo- 
stali wziyci z najrozmaitszych epok historyi zycia narodowego, nie- 
rzadko tez z dziejöw calej ludzkosci, z najrözniejszych warstw i sta- 
uöw, ziem i zakytköw kraju; reprezentujy oui wszelkie zawody i po- 
woiania, wszelky plec i wiek, wszelkie stopnie kultury umyslowej, ta- 
lentu i rozmaite formy dzialalnoSci. Odtworzeni zaS zostali, z zacho- 
waniem wszelkich swoich wlasciwoSci psycliicznych i materyalnych, 
rasowycli i etnicznych, kazdy zazuaczony jakys cechy, ktöra go czyni 
jeduostky moralny, duszy odrybny. Taky amlilady galer}rj portreto- 
wych sy serye rozmaite prac krytycznych S.-Beuve’a, zaczynajyc od 
„Portretöw Literackich“ i „Portretöw wspölczesuych“, koüczyc na 
„Pogadankach pouiedzialkowych“ („Causeries du Lundi“), „No- 
wycli, ostatnich itp. poniedzialkach“ etc. Czasami z tej masy nie- 
spöjnej i röznoimiennej poszczegölnych jednostek, wyodrybnial 
S.-Beuve, jakys ilosc takich, ktöre, pomimo wszelkich osobliwo- 
sci indywidualnych, daly siy zestawiö w calosc odrybny, zamknyc 
w grupie okreslonej, jednostek tego rodzaju, ktöre zyly w atmo- 
sferze wspölnej, szly w jednym szeregu, chociaz niezawsze dzia- 
laly masy, zröwnane wspölnoSciy celu i to/samosciy Srodköw. 
Wöwczas z takich odrybnych grup, tworzy ly siy monografie zy
cia zbiorowego, w ktörem jednakze indywidualne zawsze bylo 
staranniej wystudyowane i jaskrawiej uwydatnione. Takiemi byly 
wiyksze prace S.-Beuve’a: „Obraz poezyi francuskiej X Y I  w.“ 
poniekyd, „Chateaubriand i jego grupa literacka“ z wielu wzglydöw 
glöwnie jednak najobszerniejsze dzielo jego, skupiajyce pod jednym 
sztaudarem, nmöstwo zycia indywidualnego, masy usposobien, intere- 
söw i dyzen poszczegölnych, znakomita „Historya Port-Boyalu“, ktö
ra, nawet w oczach pedantöw krytyki wspölczesnej, jak  F. Brunetie
re np., jes t  czemS tak drgajycem zyciem i tak pelnem artyzmu twör- 
czego, ze nie stoi od niej wyzej ani historya Michelet’a, ani romaus 
Balzac’a, ani dram at V'. Hugo'-').

Zresztg, niepodobna jednej jakiejS pracy S.-Beuve’a wysunyc na 
szczyt jego dzialalnosci i möwid: ta oto jes t  najlepszy, w niej odbily 
siy najsiluiejsze strony jego talentu, gdyz z wyjytkiem chyba pierw- 
szych pröb literackich, z okresu kiedy terminowal w rzemiosle 
krytycznem, wszystkie studya jego stojy mniej wiycej na jednym po-

‘) F. Bruuetiere „L ’evolution des geures“ t. I-szy.



ziomie, jasniejg röwnym talentem. Röznica migdzy niemi polega na 
tem, iz jedne sg szerszego oddechu, inne mniejszego, jednych przed- 
miot ma wigkszy zakres, drugich — szczuplejszy. KilkanaScie to- 
möw takich np. „Causeries du Lundi“, gdy sig rozwaza je nie jako 
ogromng kolekcyg drobniejazych przedmiotöw literackich, lecz jako 
odrgbny lancuch, zlozony z masy ogniw, mogg zröwnowazyc „Histo- 
ryg Port-Royal’u“, poswigcong jednemu przedmiotowi.

A wigc naprzöd, jak  wyzej zaznaczylem, w studyach S.-Beuve’a 
spotykamy sig z jednostkg ludzkg, jest  ona w jego pracach, punktem 
wyjScia, po niej dopiero idzie jej dzielo, wreszcie wszelkie jednego 
i drugiego nastgpstwa, wszelkie ich echa w zyciu szerszem, w ewolu- 
cyi umyslowej danej epoki, wplyw na zmiang form literackich, poli
tycznych, kulturaluych itp. W  ten sposöb postgpujgc, przejrzal 
S.-Beuve samoistnie, na swoje wlasne ryzyko, wszystkie niemal stro- 
nice literatury ojczystej czterech ostatnich stuleci, tak skrzgtnie, tak 
wytrawnie, iz dzielo jego krytyczne, jest pomimo swojg niespöjnosc 
i rozpierzchlosc tematöw, jednym z najzupelniejszych obrazöw litera
tury franeuskiej, jaki kiedykolwiekbgdz byl nakreSlony. A obraz 
ten przytem pulsuje wcigz zyciem niezröwnanem w swojej röznolito- 
Sci, chwytanem ua gorgcym uczynku, w momentach najbardziej decy- 
dujgcych, zaröwno jak  i przelotnych, zyciem traktowanem nietyl
ko przyrodniczo i erudycyjnie, jako suma zjawisk i faktöw wymaga- 
jgcych scislego okresleuia i drobiazgowego wyliczenia, lecz i arty- 
styczuie, jako coS z czego trzeba wykrzesac iskrg twörczg, obejmujg- 
cg plomieuiem te, rozmaicie ustosunkowane, pierwiastki materyi pier- 
wotuej. Obraz ten nie jest  wylgcznie przeglgdem wypadköw zycia 
sciSle literaekiego, obejmuje on zjawiska innych sfer, innych rodza
jöw twörczosci narodowej i ogölnoludzkiej, to wszystko niemal w czem 
sig wypowiedzial najlepiej genjusz rasy wlasnej i calego czlowieczen- 
stwa cywilizowanego, co bylo „przgdzg jego mysli i kwiatem uczuc“. 
Dlatego jest 011 niezwykle przeladowany i niepospolicie röznostrou- 
ny, wudzowie stojg tu obok poetöw, logicy obok fantastöw, mgzowie 
stanu przy darnach swiatowych i dworskich, mysliciele surowi przy 
powabuych artystach, duchowni obok ludzi swieckich, postaci wigk- 
szego znaczenia obok drobnych pylköw ludzkich: slowem wielka mo- 
zaika wabigea wzrok zywoscig barw i ro/.maitoseig uzytych mate- 
ryalöw.

Pomingc tego obrazu niepodobna: zagrodzi 011 drogg kazdemu 
badaezowi literatury powszechnej olbrzymig masg informacyj sci- 
slych, olsni barvvami swemi, wytwornoscig zarysöw pociggnie wzrok, 
zaciekawi iloäcig artystycznie opracowanych szczegölöw. Niekiedy



bgdzie dla niego, jak  wyuiosiy pomnik ukazuj^cy si§ nagle w glgbi 
perspektywy dziejowej, czasami, jak  szeregi owych postaci kutych 
w marmurze, rozrzucone gdzieS po wzgörzach rzymskich, Janiculum 
i Monte-Pincio, ilustrujgce chwa!§ narodowy i chwaltj ludzkosci. 
zawsze skarbnicsj, nieprzebranij, faktöw wazuych i ciekawych, bijdz po- 
glfjdöw oryginaluych i wytrawnych, chociaz nie jednakowo dla wszyst
kich sympatycznych. Na spisanie iuwentarza tego wszystkiego, trze
ba sporego tomu — nie do nas to nalezy. Tu chodzi glöwnie o to, 
czem jest dzielo S.-Beuve’a dla krytyki literackiej, jak$ byla jego 
krytyka i czem si<j zaznaczyla, co wniosta do powszechnej?

IV.

W rozwoju krytyki S. Beuve’a rozrözniajij jej badacze kilka 
epok, wyrazuiej odciuaj^cych si§ od siebie, tyle muiej wi§cej faz, ile 
byto ich w jego zyciu duchowem, w jego ttuktuacyach umyslowych. 
Podzial podobny ma sporo slusznosci, w istocie bowiem na ewolucye 
jego poglijdow i sposoböw krytycznycb, znacznie oddziatywaty jego 
usposobienia umystowe i upodobania literackie, w rozmaitycb momen- 
tach zycia doSc rözniijce si§ pomi§dzy soba. Röwnolegle do zmian 
jakie tu zachodzily, szty zmiany w jego krytyce. WtaSciwie jednak 
w jego ewolucyi krytycznej niema tego rodzaju post^powego ruchu 
naprzöd, w ktörym nie spostrzega si§ zwrotöw do stanowisk opusz- 
czonych, gdzieby to, co stanowito charakterystyczne znami§ danego 
okresu krytyczuego, nie znajdowato sit ,̂ vv pewnych dozach, w innych 
jakichs fazach, blizszych bi)dz dalszycli, poprzednich b^dz nast§pnych. 
Naogöl biorijc i zgrubsza dzielqc jego karyer§ krytyczne, rozpada 
si§ ona ua dwa wi^ksze okresy: pienvszy od pocz$tku, az do rozpo- 
cztjcia seryi „Causeries du Lundi“ (tj. do 1849), drugi —■ od tej daty, 
az do konca.

W  pierwszym pröbuje rozmaitycb rodzajöw krytycznycb, okazu- 
je ciqgtsj. zniiennosc, to co raz popieracatij mocij, znöw inny zwalcza, 
przeczy sobie samemu, uzupetnia si§ wciijz, chwieje si§ i zatrzymuje-, 
vv drugim — post^puje röwniej, niby ustala si$, niby nie schodzi 
z obranego stanowiska. Zresztij, jedna i taz sama organizacya kry- 
tyczna wyglijda w obu tych okresacb, w obu da si§ odszukac jeden 
i teu sam cztowiek, ktörego zycie umystowe i dzialalno£<5 krytyczn^,



juz chyba uie ua okresy, wyrazniej odgraniczone od siebie, lecz 11a 
stany poszczegölne, mniejszego lub dluzszego trwania, na momeuty 
niezliczone dzielic trzeba, by je rozsuud nalezycie i w zmieunej rözno- 
litoSci przedstawid. A przytem krytyka jego, w kazdej fazie od- 
mieuna, rözuych uzywajqca Srodköw i niejednakowe majijca cele 11a 
widoku, chociaz nigdy nie byla zupehnj, w najniepodobniejszych do 
siebie stadyach wspierala siy na jakiejs podstawie stuszuej, uzywala 
sposoböw sluzijcych dobrze celom krytyki, jej rozmaitym, nieodzo- 
wnym rodzajom i dijznosciom.

K rytyka S. Beuve’a nie zawsze byla jednakowo erudycyjnq, hi- 
storyeziüj, psychologiczuij, impresyonistycziif}, czy subjektywn$, ni
gdy jednak zupelnie nie przestawala byc tem wszystkiem. Czasami 
byla tem wszystkiem mniej, czasami wiycej; w momentach, kiedy usi- 
lowal by nie przestawala byc „inwency§ i tworzeniem nieustannem“
— jak siy wyrazal — byd$c tem, byla röwniez scisfy, analitycznq, eru- 
dycyjnjj i peltnj drobiazgowycb poszukiwan; byla lirycznj}, wöwczas 
kiedy zawiedziouy poeta staral siy drog§ ubocznij ujawniac osobo- 
wosc swoj$, niemogijc zaznaczad jej bezposrednio w twörczosci poe- 
tyckiej, — jednoczesnie jednak nie przestawala byd trzezw$, wyrozu- 
mowani}, niekiedy nawet naukow$; byla czysto obojytn;}, powstrzy- 
mujycij siy od sqdzenia, w imiy tych lub innych zasad, spokojnie obser- 
wujjjcq przeciijganie zjawisk literackich, umiala jednak i wöwczas 
wyrazac osobiste upodobauia i opinie krytyka; gdy zas przeszla do 
wydawania s$döw i wyroköw, umiala byd, z wyjgtkiem rzadkich wy- 
padköw, piimiarkowanq. i pelnq zastrzezen, nie zakrywala sobie wzro- 
ku na wartosc rzeczy, z ktöremi z powodöw osobistych mniej sympa- 
tyzowala, czysto przygotowywala sobie odwröt., wöwczas gdy szla do 
celöw okreslonych, bydjjc wiernij, tym lub innym formom twörczosci, 
uznawala pozytek zasady niewiernoSci i wieczystemi zobowiqzaniauii 
nie krypowata siebie; w koncu, gdy dbala tylko o wyrazanie prawd, 
zdobytycli doswiadczeniem, nie przestawala byd prawdziwie artysty- 
cziiij, twörczi}.

W poczijtkach zawodu literackiego S. Beuve’a, w okresie termi- 
nowania w „Ulobe’ie“, krytyka jego jest malo samoistna, — odbija 
ona wöwczas poniek^d teorye i doktryny otoczenia. Traktowano tam 
literatury, kierujijc siy zdaniem krytyköw niemieckich (Schlegla itp.), 
p. de Stael, a przedewszystkiem Villeuiaiu’a, uie jako cos absolutnego 
1 niezmieunego, lecz jako wytwör zmienny kazdego spoleczenstwa; 
krytyky literac.ka opierauo 11a historyi i psychologii, ktönj uwazano 
za jedyn i najwlasciwszjj, podstawe wszelkiej estetyki. lieguly piykua 
wyprowadzano z uatury samej umyslu ludzkiego, uie zas z badania



kilku dziel powszechnie podziwianych. Panowala tu slowem doktry- 
na klasycyzmu pomiarkowanego, Swiatlego, uwzglgdniajgcego bada
nia historyczne i tilozoficzne, klasycyzmu eklektycznego, ktöry nie 
t.raktowal pigkna abstrakcyjuie, Igczyl literatury z historyg, by! zy 
czliwy dla nowych hasel estetycznych, uznajgc wartoäc tradycyi, 
«mial oddac sprawiedliwoSc wszelkim kierunkom litcrackim, wiedzial 
co jest dobrego w Szekspirze, co godnego zachowania w Racine’ie itp. 
Krytyka S.-Beuve’a liczy sig wöwezas z tem wszystkiem, omija j e 
dnak instynktownie, juz w owym czasie, to co w doktrynie uznauej 
jest zbyt dogmatycznem, zastrzega sig wzglgdem determinizmu liisto- 
rycznego i fizycznego, praw scislych nie odrzuca, ale wyjgtköw 
i przypadköw nie pomija, metodg zna, woli jednak mniej krgpujgcg 
kazuistykg, pewne sposoby i wzigeia sig do rzeczy wigeej praktyczne, 
niz z göry przyjgte.

Zetknigcie sig z romautykami wprowadza krytykg S.-Beuve'a 
w fazg bardziej osobistg, namigtniejszg i oryginalniejszg. ,W  1828 r., 
powiada S.-Beuve, rozpoczynam swojg pierwszg kampanig romanty- 
czng, moim R o n s a r  d’ e m i moim O b r a z e m  p o e z y i  XYI-go 
w i e k u “. Odtgd, przez dluzszy czas, bgdzie jego krytyka przeni- 
knigta prozelityzmem literackim, filozoficzuym, religijnym, stosownie 
do tego, w imie kogo i czego, bgdzie walczyla, z czem sig zwigze, aod 
czego bgdzie stronila. Co do form swoicli i rodzajöw, bgdzie ona hi- 
storyczng i roztrzgsajgrg drobiazgowo skladniki i pochodzenie tego 
lub innego kierunku twörczosci, jak  np. we wspomuianym „Obrazie 
poezyi“, bgdzie röwniez wyjasniajgcg szerszemu ogölowi, znaczenie 
kierunköw starycli i nowych i ich wzajemny do siebie stosunek, nie- 
pominie röwniez psychologii biograficznej twörcöw, jak  np. w „Por- 
tretach literackich“ i „Portretach wspölczesnych“, impulsy jej jednak 
bgdg polemiczue, niekiedy wojownicze, w dgzeniu jej bgdzie apologia, 
cligc wyniesienia romantyköw na stanowisko naczelne, oslabienia zaS 
wplywu klasyköw. Zwalcza ona ich dogniaty, wykazuje monoton- 
uosc i zimng poprawnosc objektywizmu artystycznego ciasnotg 
i sztywnosc przepisöw, brak ruchu i barwy indywidualnej, naduzywa- 
uie krasomöstwa deklamacyjtiego; temu wszystkiemu ]>rzeciwstawia 
ideal twörczo&i romantycznej, opartej na wyobrazni osobistej, 
na wrazliwosci, uczuciach i ideach rdzennie indywidualnych, 
zmiennej i ruchliwej, jak ruchliwemj i odmieunemi sg dusze 
poszczegölne, bgdgcej, slowem, zywg i nieskrgpowang manifesta- 
cyg J a “ twörczego. Ale w tym ferworze walki, w ogniu zachwytu 
i upojefi romantyzmem, umie ona panowac nad sobg, zdaje nawet so
bie dokladnie sprawg z wielu lilgdöw i egzageracyi szkoly uwielbia-



nej, potrafi wobec tego byd niezalezn^, zmysl zas historyczny uchro- 
ni jg, od bezwzgl§dnego przekreslania przeszlosci, nauczy nawet rozu- 
mied i cenid j$, w niektörych jej objawach. (Zaznaczylo si§ to, mi§- 
dzy innemi, w stosunku krytyka do Boileau, Raciue’a itp.). Niezapo- 
mina ona takze o samym krytyku, o jego osobistej rozkoszy, przyzna- 
je mu prawo epikurejskiego smakowania rozmaitycb dziel ducha twör
czego, sprzyja jego sklonnoSciom i upodobaniom estetycznym. Sluclia 
wewn^trznych glosöw samego krytyka, pozwala mu na wylewy oso- 
biste, na maskowane wypowiadanie siebie samego po przez dziela ob- 
ce: slowem dostarcza mu zludzen tworzenia ua wlasuy rachuuek. 
Krytyk jest bardzo ciekawy, ma ukryte sympatye do masy röznych 
przedmiotöw, nie lubi przysi^gad nikomu na wieki, — krytyka nagina 
si§ do jego organizacyi, wie, ze zbytnia wojowniczosc naraza na stra- 
ty, ze zbyt surowe doktryny za wiele usuwaj^ rzeczy, ktöre, przy 
zmianie warunköw, wsröd odmieunych usposobien — a te wszak cz§- 
sto si§ przeksztaicaji|—mogij nawet si§ podobac, *wci$z si§ wi§c liczy 
z tem wszystkiem, faluje i wibruje, wymyka si$ zobowi$zaniom zbyt 
uciijzliwym, zatrzymnj^cym w miejscu. I oto, w okresie gor^cego pro- 
zelityzmu, zatrzymuje si§z luboSciij na tt-go rodzaju elastycznym ideale: 

„ Umysl krytyczny jest z natury swojej latwym, wnikliwym, 
ruchliwym i wyrozumialym. .lest on jak szeroka i przejrzysta rzeka, 
ktöra si§ skr§cai roztacza dokola dziel i pomuiköw poezyi, jakby do- 
kola skal, twierdz, wzgörz pokrytych winnicami i dolin zag§stwio- 
nych, co rozciijgajij si§ wzdluz jej brzegöw. Podczas, gdy kazdy 
przedmiot krajobrazu tkwi w miejscu swojem i malo dba o inne, gdy 
ziemia feodalna gardzi doliinj, ta zas nie nie wie o wzgörku, rzeka 
idzie od jednego do drugiego, olmiywa je  lecz nie szarpie, obejmuje 
wodij zy wj} i plyn$c$, rozumie je, odzwierciadla, a gdy podröznik cie
kawy jest poznac i zwiedzic te miejsca rozmaite, bierze go ua lödz, 
unosi bez wstrzijsania i roztacza przed nim kolejuocaly widok zmien
ny swego przebiegu" ')•

Oto, jak  ini$kko i rozkoszuie pragnie krytyk wspölzyd z dzie- 
lami ducha twörczego, krytyka jego, w dlugim i pokrgeonym biegu 
swoim, nieraz rozebrzmi podobnem upragnieniem, wsröd kolei rozmai- 
tych odzywad si§ btjdzie tym dzwitjkiem lagodnym, wylijczajjjcym 
walk§ i uprzedzenia. Od jednego i drugiego wszakze nie chroni 
S.-Beuve’a, ani jego krytyki literackiej, zaröwno zycie samo, jak 
i nami§tnosci osobiste. Prozelityzin zmienia przedmiot, po roman-

l ’step z , ,^ y i l i“ dohiczonycli do zbiorku poezyi „Joseph Delorme“ .



tycznym, staje siy saint-symonistycznym i lamenistycznym. Sztuka 
czysta, kwestye rytniu i stylu, tycli lub owych form twörczosci, obo- 
jytniej^ w tym czasie, w oczacb krytyka, zaprzqtniytego sprawami fllo- 
zofii i religii, ktöre krytyce literackiej podsuwajij. nowe cele, nie wy- 
Ifjcznie literackie. Staje siy ona humanitarnq, przenika siy d^zeniami 
ludzkosci, gdyz pragnie, izby sztuka byla wychowawczyni^ ludöw, 
zeby poeci szli z niemi ryka w ryky. „Przeznaczenie prawie nieskonczo- 
ne spoleczenstwa odrodzonego — powiada w tymze czasie S.-Beuve, — 
ukryty niepoköj religijny, ktöry niem porusza, tesknota do wyzwole- 
nia absolntuego, wszystko zachyea sztuke do scislego zwiijzku 
■/. niem... Poslannictwem prawdziwem dziela sztuki obecnej, — jest 
epopea ludzkosci“ ').

W okresie sprzyjania nauce Lamennais’go, kry tyk  i krytyka je 
go coraz wyrazniej wystypuje przeciw dfj,zeniom sztuki romantycznej 
i formuluje ideal sztuki bardziej ludzkiej, mniei osobistej, wiecej zla- 
nej z tresciij ludzkosci, niz z J a “ twörczem, a raczej z jego wszel- 
kiemi kaprysami i niepewnem zyciem zmiennej wyobrazni. Okres 
ten (1830 - 32 r.) jest bardziej przejsciowym dla krytyki S.-Beuve a, 
niz wszelkie inne, sam on bowiem w tym czasie jes t  zachwiany w so
bie, poszukuj$cy opory wewnytrznej. spragniony zywych prawd mo- 
ralnych.

Krytyka literacka nie idzie röwniez drogami jasno wytkniytemi, 
raz jes t  apolegetyczna, wysuwajijejj na podziw ogölu „swoich bohate- 
röw, swoich poetöw“, to znöw, stawia sobie zadania skromniejsze, 
cbce „objqc wszystkie czysci rozwoju poetyckiego tego genjuszu, ktö- 
remu sluzy“, sloweui chce badac pilnie i tlömaczyc spokojnie innym 
istot.y piykna dziel uznanych; wogöle jednak jest, psychologicznie 
rzecz biorac, gtybszg, i szczerzej oddanfj jednostce twörczej, niz ze- 
wnyirznym piykuosciom dziel sztuki. W epoce zapalöw romanty- 
cznych, jak  stwiei'dza miydzy innemi Michaut (str. 261) analizuje 
S.-Beuve czlowieka-twörcy, zaglybia siy w jego uczucia, w zycie we- 
wnytrzne, po to, by lepiej zrozumiec dzielo jego; obecnie, przeciwnie, 
nie tyle mu chodzi o nie, ile o duszy samij, o jednostky psychiczuij. 
i moralnq, ktörej dziela sluzij teraz, jako tirodek do lepszego jej 
zglybieuia.

Za panowania Ludwika-Filipa, kiedy przez osmnascie lat litera- 
tura jest malo ozywioua i pozbawioua inicyatywy, S.-Beuve sam wy- 
znaje, iz podöwczas krytyka jego byla „bardziej obojytnjj i bezstron-

') „Premiers Lundis“ , T. I-szy.



ng, nadewszystko jednak analityczng, opisowa i ciekawg. Miala ona 
tg wadg, iz unikala konklnzyi“ ').

Xiezle ujgl sam krytyk naströj krytyki swojej z owej epoki, jest 
ona wszakze, mniej prosta. Tu znowu krytyk powraca do tego idea- 
lu krytyki, ktöra jes t  jak owa rzeka, co wszystkie przedmioty roz- 
rzucone na jej brzegach „otacza, obmywa, cdzwierciedla w swoicli 
wodaeli i przenosi z latwoscig od jednego do drugiego podröznika, 
ktöryby chcial je poznad“. Prawem krytyki bgdzie teraz: ruchli 
wosc i kolejnosc. K rytyk zobojgtnial: do systematöw i idej, ktöre 
niegdys podzielat, zawiodly go one, nie daly ukojenia, chodzi mu wigc 
teraz glöwnie o rozkosze czysto intelektualne, o mozliwie najswobo- 
dniejsze cwiczenie wladz umyslowych, i» poznawanie, smakowauie 
rözuycli rzeczy i zaspakajanie demona ciekawosci. Krytyka jego nie 
uznaje teraz celöw ubocznych, nie sluzy zadnym celom specvalnym, 
literackim, moralnym itp., dgzy do tego, zeby mozliwie najwigcej zro
zumiec, poznac, wyjasnic, otwiera oczy ua wszystko. Ma nawet aspi- 
racye naukowe. „Fizycy, astronomowie, zeglarze — powiada S.-B. 
obserwujg i notujg co chwila zmianv atmosfery, szerokosei. gwiazd. 
Te rozmaite spostrzezenia wigzg sig ze sobg, a ich calosc poma- 
ga do sprawdzenia praw. Postgpujmy analogicznie w swiecie ducha 
i spoleczenstwa“. Sg to pobozne zyczenia, gdyz w ciggu owych 18-tu 
lat krytyk, majgc poczucie, iz krytyka moze sobie stawiaö zadania 
naukowe, zblizac sie do nauki, zaprzeczy im'nieraz i pöjdzie w kierun 
ku wlasnego temperamentu umyslowego, nieznoszgceg« ograniczen. 
W znamiennym artykule o „Genjuszu krytyczuym i o Beyle’u“ 
(1835 r.), wyprze sig wszelkich systematöw i metod krytycznych, 
a raczej bgdzie doradzac umiejgtne posilkowanie sig wszystkiemi, bez 
uporu i fanatyzmu, bez przekonania do jakiejkolwiekbgdz prawdy, 
gdyz wszystkie sg wzglgdne, beznamietnie i sceptycznie, w charakte
rze domyslu i rozrywki umystowej. Pomimo tego rodzaju dyrekty- 
wy, jakie sobie wykreslal, krytyka literacka S.-Beuve’a, bgdzie bar
dzo röznolitg. Bgdzie badawczg i psychologiczng, oddang obserwa- 
cyi „rzeczy i charakteröw, ktöre rozwaza z tej strony, z jakiej sig 
ukazujg, by je  przenikngc i poglgbic“; bgdzie impresyonistyczng, za- 
jgtg wywolywaniem „emanacyi duszy“, ktöra sig objawia po przez 
dziela, zeby wrazenie swoje udostgpnic i uzmvslowic innym; nie prze- 
stanie byc przytem ultra-subjektywng nieraz, liryczng (zwlaszcza 
w latach 1838, 39) kiedy rozgoryczony i zawiedziony poeta, ktöremu

J) Przedmowa do I-go Tomu „Poniedzialköw“.



<'i$zy zawöd krytyka, bedzie „na lonie powaznego przeglijdu (revuc) 
kontynuowal elegi§ przerwanq.“ ').

Sam si§ do tego przyznaje szczerze, möwi^c o swojej öwczesnej 
pracy krytycznej: „Ramy te, w ktöre krytyka wlagciwa wchodzi cz§- 
sto, jako coS podrz§dnego, s$ tu tylko formi} szczegöln^i zastosowa- 
114 do otoczenia, zeby wyrazic nasze wlasne uczucia, dotycz^ce swia
ta i zycia, zeby wytchn§6  za pomoca fortelu poezy§ ukrytg,“. W resz
cie, zachowujijc wszelkie swoje wlasciwoSci, b§d$c „neutralna i nie- 
konkludujf}C^“, oddaiuj. wyj&sniamu historycznemu zjawisk literackich 
i rozwazaniu swiata moralnego, tak jak si§ trak tu je  swiat fizyezny, 
bedzie tu i öwdzie, a przez par§ lat — od 45 r, — bardzo wyrazuie 
i swiadomie, krytyki] s d u, tjj ktöra ocenia dziela twörcze, podlug 
okreslonych kryteryöw, wystepujac niekiedy nawet, jako „krytyka 
represyi i slusznosci, rzetelnej policyi i konwenansu“. W tym dlu- 
gi 111 okresie krytycznym, ktörego ist.ote ujijl S.-Beuve, w niedostate- 
c z ii j} formale, cytowam) wyzej, obok rozmaitycb idealöw krytyki, za- 
rysowuje sie jeszcze taki: „Dusza, natchnienie wszelkiej zdrowej k ry 
tyki powiada S.-B. — tkwi w poczuciu i milosci prawdy: slyszed 
mowe falszywij, slyszed jak chwaUj lub tylko czytajsj. jakjjs ksiijzktj 
sofistyczn$, jakies dzielo stworzone sztuk,‘j nieszczenj,, tu wywoluje 
bol i rani umysl zdrowy, jak nuta falszywa rani ucho delikatne“ *).

A cöz si§ stalo z idealem „krytyki rzeki“, ktöra plynie sv\o- 
bodnie wsröd brzegöw, wszystko odbija obojet.nie, obmywa, lecz nie 
szarpie? Co sie stalo z „krytyka — lekarzem“, krytyki} rzezkij 
i z dnia na dzien, ktöra jes t  praktyczn% przedewszystkiem i rozmaitij, 
unika systematöw i przepisöw, co jest „klinicznem zajtjciem, kazdego 
rana 11 lözka chorego“ ? Gdzie si§ podzialo ciekawe, wnikliwe, opar- 
te na erudycyi i psychologii drobiazgowej, rozkoszowanie si§ i lubo- 
wanie spokojne i nienasycone zarazem, w rozmaitych „rzeczach i cha- 
rak terach“? To wszystko jest, tkwi wirtualnie w zlozonym orgaui- 
zmie krytyka, tlumi si§ jednak chwilowo, przykrywa si§ zaslong,, pod 
wptywem rozmaitych wzgl§döw wewn§trznych i okolicznoSci zewue- 
trznych. To czem byl niegdys w krytyce i czem usiluje byc teraz 
sam tlömaczy dobitnie: „Jest czas, w pewnych momentach decydujg- 
cych, na krytyk^ wspierajijci}, wyjasniajijc^, apologetycznij,: a to wte
dy, gdy chodzi, jak  to si§ mialo w latach walki nowej szkoly poetyc- 
kiej (romantyzm) 0 wszczepienie publicznosci form rzadkich izmusze- 
uie do przyjecia, po przez pewne ozdoby niezu ykle, pitjknogci nowych

’) „Portrety  fenbifit".
*) „Portrety Wspölezesne“ , T. i-szy, 1 aduotacyawi 1845 r.



przed ktörymi nie odrazu uderzylaby czolem. Ale ta  rola, wywolana 
pilnrj. potrzeby, ma swöj czas dla krytyki-, znajduje ona swöj kres na
tural ny \v tryumfie samym dziel i talentöw, ktörym krytyka owa byta 
oddana. Staje siy ona wöwczas 11a nowo tem, czem je s tz  natury swojej 
i co tkwi w jej nazwie, mianowicie Swiadkiem niezaleznym mowy 
swobodnej, sydzij}“

Dlatego wiyc, gdy czas przekonywania ogötu do mniej prakty- 
kowanego piykna danej twörczosci minie, kry tyka  S.-Beuve’a, prze- 
staje wystypowac w roli adwokata i berolda i zwraca siy w koncu 
przeciw tym, czyjij chwafy glosila, przeciw temu, co narzucala innym, 
staje siy po czysci „publicznoscia samij“, zmienia pozycyy i sprawuje 
s%dy, tembardziej, iz obok piyknosci istotnycb danej formy twörczej, 
id$ law;j blydy, naduzycia, zwyrodnienia i uchybieuia rzeczom piykna. 
Tym ruchem wahadlowym, zblizajqcym krytyka do czegoS i angazu- 
j$cym, nastypnie oddalajfjcym i przeciwstav.'iajgcym, wlasciwie najle- 
piej charakteryzuje siy jego krytyka literacka wogöle. J e s t  to jedna 
ze stalszych jej dfjznosci, ktöra jej towarzyszy wsröd wielu przeciw- 
nych sobie manifestacyj, odmian i rodzajöw. A kiedy juz raz 
S.-Beuve wyrozumuje potrzeby s;jdu, kiedy odczuje, iz krytyka po- 
winna miec inne jeszcze cele, pröcz zaspakajania ciekawoSci samego 
krytyka i dostarczania mu impresyj pozjjdanych, wöwczas postara siy 
wyrobic sobie, uznac kry terya  pewne, ktöremi w pracy swojej pocznie 
siy kierowac. Z wyjijtkiem tych wypadköw, w ktörych krytyka 
S.-Beuve’a, jest agresywnq, karc^cij rozmaite przesady, klamliwe de- 
klamacye, nieszczerosc poetyckij, odbieganie od prawdy i dobrego 
smaku, co wytyka wielu swoim wspölczesnym (Hugo, Vigny, Chateau
briand, Beranger, nawet Lamennais, Cousin itp.), stara siy ona oprzec 
na przepisach, kojarzfjcych wartosci tradycj'jne z wartosciami nowe- 
xni. idealem S.-B. zaczyna byc sztuka, ktöra umie utrzymywac siy 
w röwnowadze, co powsci^ga swoje nieokietznane rozpydy, nie gwal- 
ci rzeczy wistosci i praw powszechnych, nie daje siy unosid byle pod- 
szeptom rozwichrzonej wyobrazni twörczej, panuje nad zyciem indy- 
widualnem i harmonizuje je z prawdsj zycia ogölnego. Twörcom do- 
radza teraz krytyka jego, by nie zlatywali na leb 11a szyjy, kazdy po 
swojej pochyloSci indywidualnej, pod pretekstem l i r y z m u ,  by 
umieli nie tylko sluchac wlasnych sklonnosci, ale takze kierowad nie- 
mi i nieraz je  poskramiad. Zarzuca im — swoim spölczesnym, oczy
wiscie rouiantykom — „epikureizm namiytny, gwaltowny, bezladny“, 
trwonienie talentu na rzeczy przemijajijce, niedbalstwo, prözne i efe-

’) Portrety Wspölczesne, T. 1-szy.



kciarskie wystawiania na podziw tlumu, wszelkich, wgtpliwej nawet 
wartoSci, przymiotöw i szczegölöw swego „ja“. „Sztuka — powiada 
S. B. — zostala wynaleziona po to, zeby dopomöd>s do wyjscia temu, 
co jest zagmatwane, aby naprawiac i przektadac perspektywy, zdobid 
i pokrywad freskami, mniej lub wigeej wdzigcznemi, mury wig- 
zieune“

Poleca wiec teraz sztukg „zludzenie idealne“, ktöra ujawnia 
„zdrowg naturg“ uie zas „wyrafinowania wyjgtkowe“, sztukg oczysz- 
czajgcg rzeczywistoSd z tych pierwlastköw, ktöreby mogly urazic po- 
czucie „dobrego smaku“ i zmvsl delikatuy moralnosci. Niech kazdy, 
co podziwia jej wytwory, bgdzie mögl powiedzied: „to prawdziwe, 
a przeeiez niech tem nie bgdzie“. Z takiego scanowiska ocenia obee
nie dziela literatury, tlömaczgc twörcom, iz „starozytnoSc jes t  dla 
wszystkich pozyteczng. Wszyscy tu zyskujg i znajdujg z tej s tro
ny swojg pierwszg ojczyzng, punkt staly i Swietlany dla oryento- 
wania sig wsröd zboczen i zwrotöw. Ona jedynie daje krytykowi 
prawdziwe prawa smaku, pisarzowi prawdziwe sekrety stylu, sposoby 
pewne i surowe, ktöre daja podstawg innowacyom i zuchwalstwu“ 2).

.Testto niewgtpliwie powröt do idealu sztuki klasycznej, uzupel- 
nionej wszakze tem wszystkiem, co w nowszyHi kieruukach tw ör
czych bgd/.ie prawdziwie zywotnem i niepowierzehownem, «iewyla- 
czajgcej nawet „innowacyj i zuchwalstwa“, byleby nie byly one 
bezuzyt.eczne, nie wykraczaly przeciwko poczuciu sm»ku wytwome- 
go i poczuciu zveia. Ze nie jest  to klasycyzm sztywny, dogmatyczny, 
nie wyehodzgey poza ustalone przepisy i normy, najlepszym dowodem 
bgdzie pözniejsza dzialalnoSc krytyczna S.-Beuve’a, po r. 1848, rozpo- 
czynajgca sig seryg „Causeries du Lundi“.

Przedtem wszakze jeszcze, jakkolwiek powroty do idealöw kla- 
sycyzmu, juz sig byly dokonaly, potrafi ocenic S.-Beuve wodza ro- 
mantyzmu i jego doktryng „Chateaubriand’a i jego grupg literackg“, 
8tosujgc do niego jaknajszerszg skalg krytyczug; odezuje go i uezei, 
jak kry tyk  nznajgey plodne strony twörczosci romantycznej, zkryty- 
kuje, zdemaskuje, a nawet obnizy, jak ten, co wszelkim udawaniom 
i afektacyom szkolnym, retorykom uroczystym i klamliwym intona- 
cyom, nie daje sig za nos wodziö; przedstawi go w swietle krytyki 
wielbigcej i Swiadomej ulomnoSci przedmiotu wielbiouego, impre>yo- 
nistycznej i Scislej zarazem, gdzie iskry zapalu Igczg sig w spöjng ca 
lose ze zdzieblami sceptycyzmu. Zresztg umysl to zbyt ruchliwy

1) Portrcty Wspölczesne, T. Hl-ei
2) Portrcty Wspölczesne, t. V.



zeby mial w czemS jednem skrzepn;j.c, zbyt Swiatly i przenikniyty 
wzglydnoscig prawd rozumu ludzkiego, zeby do nich naginal, bez za- 
strze/.en, r/.eczywistoäc cala, zbyt oddany zyciu literackiemu i sympa- 
tyezuie zaciekawiony do röznorodnych jego przejawöw, zeby chcial 
typie jedne jego formy, \v celu zapewnienia bytu innym, chwilowo 
uznauym za odpowiedniejsze, zgodniejsze z wymaganiami tradycyi 
i czasu. Przytem z nalogöw i sklonnoSci dawnych, rozkoszowania 
siy umiarkowanego i delikatnego, tem wszystkiem co jest, co zycie: 
jak  fala morska, na brzeg jego wyrzuca, nie wybezony i nie uznaji}- 
cy potrzeby zupelnego uzdrowienia pod tym wzglydem. W przecii}- 
gu wiyc ostatnich kilkunastu lat .swego zawodu krytycznego, mniej 
falujijey niz dawniej, mniej sklonny do apologii, zaröwno jak  i do od- 
stypstw, jedii'-stajniejszy niz zwykle, pod wzglydem swoich upodobaii 
i dqznosci artystycznych. bydzie sprzyjat wielu rzeezom nowym, roz- 
poczynaj^cym swojq ewolucyy w literaturze, zacliowujqc wszakze 
szczenj i godziwq, niezaleznoSö, spragniony zawsze wypowiadania tych 
prawd, plyn^eych z doswiadczenia dlugoletniego, ktöremi jest przela- 
dowany, jak  sam siy wyraza. W epoce powstawania prac, zawartych 
w „Cau«eries du Lundi“, ostatnich tomöw r Port-Royal’u“ itp. bedzie 
kry tyka  S.-Beuve?a, tem w istocie, czem byla dawniej, wiycej posiy- 
dzie tylko umiaru i wyrazniej wypowiadac bydzie cel swöj, i/nosi 
naukowy, objektywny, mianowicie stwarzanie „historyi natura Im j 
utnyslöw“, segregowanie okazöw twörczych na zasadzie rozmaitych 
typöw przyroilzonycl), odrybnyoh orgimi/acyj temperamentu duclio- 
wego. Zresztg wyjdzie zyczliwie na spotkanie swiezych powiewöw 
twörczych, przebijajacych siy ksztaltöw przyszlosei artystycvmcj, jnk
o tem swiadczy stosunek jej do po« stajijeego naturalizmu i nowych 
hasel estetyki naukowej, to wszystko co wypowie z powodu G. Flau- 
bert’a, Goncourt’öw, H. Taine’a, Renan a itp. bojowniköw nowej sztu
ki. Nawet znajdzie slowa zachyty i dobrotliwego uwzglydnienia, dla 
tych zwrotöw i pr§döw literackich, ktöre odezuwa nie podzielajac 
wszakze, a nawet sumiennie krytykujije. E. Zoli, z powodu powie.sci 
„Teresa Raquin“, powie S.-Beuve, duzo rzeczy przyjemnych, po
mimo, iz zdaje mu siy, ze twörca jest na fajszywej drodze, ze dzielo 
jego jes t  „wytworem glowy, nie zaS, stworzone podlug natury“ 1). 
Ze wspölczuciem odezwie siy do K. Baudelaire’a, P. Yerlaine’a i tp .2), 
chociaz nie s$ to w zupelnosci twörey. urzeczywi>tniaj^cy jego idea-

') j>. list do Zoli 18t>8 r.
*) |>. listy tili r. etc.



ty artystyczne. Stowem krytyka b§dzie otwarti) ua wszystko, cieka- 
wij,, wyrozumialij i rozumiejacij, nie mniej zlatifj ze swojemi przed- 
miotami, chociaz oboj§tniejsz<j, niz dawniej.

Takij, byta, w zuamienniejszych swoich nastrojach i usposobie- 
niach, krytyka S.-Beuve’a. Chociaz tak zmienna i nieustalona, zlozo- 
na z przeröztiych d^znosci, kojarzfjca rozmaite rodzaje, pelnila swoje 
zadanie dobrze: jeduych, gdy trzeba byto, wspierala w chwilach prze- 
toinowych, trudnych ijak romantyzm i romantyköw); gdy czas wspie- 
rauia mijat, a kierunki zwyradniaiy si§, ostrzegala przed naduzycia- 
mi i domagala si<j ograniczen i ockni§cia sie-, niekiedy zastaniata 
i glosila wartosc rzekomo przezytycli twörczosci, jak klasycyzm, wy- 
kazujfj.c n :e tylko historycziuj, ich wartosc-, dopomagala noWyni zamia 
rom twörczym, chociaz niezaleznoSci swojej wobec nich nie tracila 
(naturaljzin); zyczliwa i niezyczliwa zarazem, wojuj^ca i godz^ca, 
Uzywajijca, i powotujijca do stuzby nie dla widoköw osobistych, 
zawsze byla rozmitowaua w literaturze, nieznosita falszywych do- 
ktryn, „zlych i sofistycznych ksiijzek“, czczych kierunköw i drobnych 
aspiracyj twörczych w czem wielka jej zasluga wobec zycia 
i sztuki *).

A jakiemiz byly jej zastugi wobec krytyki wogöle, czy wzbo- 
gacita jäjr jakiemi prawdami, udoskonalila metody, wytkn^ta drogi?

K ry tyka  S.-Beuve’a sprawia wrazenie czegoS, co si§ obywa bez 
metod 1 pogli}döwokreSlonych,nieujawnita intencyj systematycznych, 
jes t  nawskrös osobistij, zdanij, na lask§ przypadku i wszelkich fanta- 
zyj samego krytyka. Mimo to nie jest ona pozbawiona metody, ma 
ona swoje sposoby, swoje przyzwyczajenia i tryby post^powania,
o ktörych pami§ta, we wszelkich okolicznoSciach i ktöryoh nieodst§- 
puje, cliociaz nie s;}. one ulozone w systemat jednolity i spöjny, obo- 
wiijzuj^cy zawsze i narzucany innym, jako prawro powszechne i formu- 
la niezmienna. Przewiduj^c zarzuty i chc^c unikn^c nieporozumien 
niegdyS, ogl^dujijc si§ na sihylku zycia po zajsiebie, w ten sposöb okre- 
slal S.-B. swojij metody krytyczn^: „Ci, co mnie traktuj$ z wi^kszjj 
nprzejmoäciq. odzywali si§ nieraz, iz jestem nieztym s§dzia, takim

• '  * 1 .

l) „Ilistorya l ’ort-Royal’u“, ktöra pisal S.-Ii. przez par^ dziesiatkövr 
lat, odbija niezle, nietylko te zmiany, jakie zachodzity w duszy jego, w jego  
aspiracyaeh umystowyeh i moralnych, ale takze rozmaite zwroty w jego kry- 
tyce literackiej. Tu sa ulozone warstwami, w kolejnem nast^pstwie, badz 
w p o t i j c z e n i u  jednoezesnem, wyhitniejsze kierunki krytyki S.-IJeuve’a, tu mo
zna poznac rozne jej rodzaje, usposobienia, stany stalsze, badz sklonnosci prze- 
mijajace.



wszakze, ktöry niema kodeksu. Metodg jednakze posiadam, a cho
ciaz nigdy nie istniala ona w stanie gotowym, nie ujawnila sig na- 
przöd jako teorya, wytworzyla sig u mnie z praktyki samej, dluzsze 
zas zastosowywanie jej stwierdzito jej wartoSc w moich oczach“ ’).

W istocie, instynktem jakby, natrafil S. Beuve od poczgtku na 
caly szereg takich sposoböw praktycznych postgpowania krytycznego, 
ktöre wcigz urozmaica i nagina do okolicznosci, ze gdyby to zostalo 
ujgte w systemat, sprawiloby wrazeni« metody stalej, organicznej 
doktryuy krytycznej. Posiada S.-Beuve od poczgtku peung ilosd ogöl- 
niejszych pogladöw na literaturg, na dzielo twörcze i samego twörcg, 
na przyczyny i zrödla twörczosci, ktöremi kieruje sig w badaniach 
swoich. Da sig to wylozyc w ten sposöb: Literatura nie da sig oddzieliö 
od czlowieka samego-, studya literackie prowadzg natiiralng drogg do 
badania czlowieka moralnego. Stan obecny nauki pozwala na opisy wa- 
nie indywiduöw, co najwyzej niektörych gatunköw, przyjdzie jednak 
czas, kiedy wszelkie rodziny umyslöw bedg okreSlone i poznane. 
Wöwezas, znajgc zasadniczy rys danego umyslu, mozna bgdzie v y- 
prowadzic z niego wszelkie inne. Gdy chodzi o czlowieka. nigdy nie 
bgdzie mozna tak z nim postgpowaö, jak wöwezas, kiedy mamy do 
czynienia ze /.wierzgeiem lub rosliug-, czlowiek moralny bowiem jest 
bardziej zlozouy-, posiada on to, co nazywajg wolnoscig, co tez d<>- 
puszcza wielkg ruchliwosö kombinacyj mozliwych. Ale nawet 
wöwezas, gdy nauka umyslöw zostanie uorganizowang, bgdzie ona tak 
delikatng i ruchliwg, ze wlasciwie istnied bgdzie tylko dla tych, 
ktörzy majg powolanie naturalne i talent spostrzegawezy. „Bylaby 
to zawsze — powiada S.-Beuve -  s z t n k  a, ktöra wymagalaby a r ty 
sty zrgcznego, jak  medycyna wymaga zmyslu medyeznego u tego, 
kto jes t  oddany, jak poezya, ktöra chce by sig jej imal tylko poeta“2).

W tem sig streszcza cala mySl S.-Beuve’a, co do celöw i mozno- 
sci badah literackich, do czego do:sö moze krytyka literacka i jakg 
byc wituia Co sie tyczy wskazöwek poszczegölnych, to daje ich 
S.-Beuve badaezom mnöstwo, /.awsze wypröliowanych przez praktykg. 
Gdy chodzi o twörcg, to trzeba poznac jego pochodzenie, zwigzki po- 
krewienstwa, wyehowanie, studya poezgtkowe itp., nastgpnie oki e- 
slic jeden z najistotniejszych punktöw, mianowicie to pierwsze oto- 
czeuie, t^ grnpg przyjaciöl i wgpölczesnych, w ktörej sig znalazl 
w chwili, kiedy talent jego wybuchngl, nabral c ia l a i s ta l  sig pelno- 
letnim. „Nie wazniejszego niema dla krytyka — powiada S.-Beuve

') „Nouveaux Lundis“ Tora Ill-ci, 1862 r.
*) „Nouveaux Lundis“ T. I ll-c i, artykul o Chateaubriand’zie.



— jak  to studyowanie danego talentu, w jego pierwszym ogniu, 
w pierwszym wytrysku, jak  oddychac nim w jego poraukn, w kwiecie 
duszy i mtodosci“ *).

Ale wskazujijc wszelkie zwiijzki i zaleznosci, wszelkie wptywy 
zewngtrzne, ksztaltujqce twörcg, nigdy niezapomina S.-Beuve o tem, 
„ze wielkie indywidualnose.i obchodzq, si§ bez grup, one same bowiem 
stanowiij, oSrodek, centrum i dokota nich si§ skupiajq“; nigdy, nawet 
gdy chodzi o talenty niepierwszorzgdne, nie zapomina o pierwiastku 
indywidualnym, nieobrachowanym, nie zawsze dajqcym si§ zdetermi- 
nowac i wytlömaczyc caioksztaltem czynniköw zewngtrznycli. 
W pierwszych pracach swoich zaznacza juz wyraznie, co krytyka po- 
winna zrobiö, badnjqc autora i dzielo jego. Musi ona zdac sobie spra
wg z trojakiego rodzaju wpiywöw, mianowicie: „ze stanu ogölnego 
literatury, w chwili gdy dany autor po raz pierwszy wystgpuje“. 
„z wychowania jakie odebrat i genjuszu jemu wlaSciwego, jakim zo- 
stat obdarzony od na tu ry“ — to wszystko trzeba rozwiktac, zeby 
„okreslid wyraznie, co nalezy sig prawowicie czystemu geniuszowi“ *).

Kiedy po nim inni krytycy, jak  H. Taine, E. Deschanel, E. Veron 
itp., zaczynajg, podobne poglsply estetyczno-krytyczne Scislej formu- 
lowac i systematyczniej rozwijac, ma moznosc, S.-Beuve, nieraz za- 
brac gtos w tej sprawie — stwierdzid zgodnoSc zasadnicza ich opinij 
i teoryj z wtasnemi, zazuaczyc röznice, a przedewszystkiem ostrzedz 
przed zbytniem formutowaniem i dogmatyzowaniem, przed szkodliwo- 
Sciq, obrozy naukowej, tam, gdzie chodzi o zycie, zmienne i röznolite, 
nie zas o kolekcytj zasuszonych i wypchanych okazöw przyrodniczycb. 
Z powodu ksigzki Deschanel’a „Essai de critique nature lle“, powiada 
migdzy innemi: „jakkolwiekb^dz starad sig bgdij, zeby przeniknqc 
albo wytlömaczyc sens dziet, ich pochodzenie 1 poczgtki, zeby stu- 
dyowac Charakter talentöw i wykazywad ich zwiqzki z ich poprzed- 
nikami i otoczeniem, pozostanie zawsze jakas czgSd niewytlömaczona 
i niedajqca sig wytlömaczyc, ta mianowicie, na ktörej polega dar indy- 
widualny geniuszu; a chociaz öw geniusz nie dziala oczywiscie, w prö- 
zni ani w powietrzu, chociaz jest i musi byc w zwi$zku äcislym 
z wszelkiego rodzaju warunkami, w.<röd ktörych porusza sig i rozwi- 
ja, zawsze bgdzie sig mialo do£c miejsca na umieszczenie tego bodzca 
gtöwnego, tego motoru nieznanego, ktöry jest ogniskiem, srodkiem 
natchnienia wyzszego, albo woli, monadij. niewypowiedzian^“) 3.

') „N. L .“ T. IH-ci.
2) „Portrety literaekie“ T. I-szy.
*) „Nouveaux Lundis“ T. IX-y p. od ♦>3 — 88 str.



Oddajijc siuszny hold znakomitemu dzielu H . Taine'a „Histoire 
de la litterature anglaise“ l), tak si§ wyraza, o jego duchu i idejach 
przewodniczych: „Nie ulega wsjtpliwoäci, iz cokolwiekbijdz chce cz lo 
wiek robic, mySled czy pisad, zalezy on zawsze w sposöb blizszy lub 
dalszy, od rasy z ktörej wyszedl i ktöra mu dala grünt jego uatury, 
od srodowiska, spoleczenstwa i cywilizacvi, gdzie si§ zywil i uksztal- 
towal, a takze od momentu albo okolicznosci i wypadköw przygo- 
«Inych, ktöre zachodzfj codzienuie w biegu zycia jego“. Podzielajfjc 
to wszystko, podkresla wszakze niedostatecznoSd teoryj Taine’a, jej 
liczne luki. „Taine’owi, powiada S.-Beuve, wymyka si§ nieraz naj- 
zywsza cz^stka czlowieka, to co sprawia, iz z dwudziestu ludzi albo 
stu i tysi$ca, poddanych pozornie jednakowym warunkom wewn^trz- 
nym i zewngtrznym, ani jeden nie jes t  do drugiego podobuy, ze jeden 
z nich wszystkich wyröznia si§ oryginalnoScifj,“.

Nie uj$l on iskry geniuszu, w tem co jest rdzeniem, i nie zana- 
lizowal jej, „ou nam tylko wykaza! i wyprowadzit, zdziebelko po 
zdziebelku, nerw ponerwie, komörka po komörce, materyat, organizm, 
parenchime, w ktörej ta dusza, to zycie, ta iskra, gdy raz wejdzie, 
promieniuje, urozmaica si§ swobodnie, trynmfuje“. Pomimo licznych 
zastrzezen, chociaz mu si§ niezdaje, izby czynnosc artystyczna dala 
si§ w zupelnoSci odslonic i okreslid podstawowemi czynnikami, ktöre 
wysuwa na plan pierwszy krytyka „naturalna, fizyologiczna“, przy- 
zuaje on jej poszukiwaniom wielki} doniosloSd i skutec/noSd. Twier- 
dzfjc, iz krytyka literacka nie potrafi stad si§ nauki) calkiem pozyty- 
wnij, ze pozostanie ona sztuk^ bardzo delikatmj, nie mniej stanowczo 
uznaje, ze sztuka ta btjdzie korzystac — powinna i juz korzystala ze 
skutkiem — ze wszelkich indukcyj nauki i z rozmaitych nabytköw 
historyi. Utrzymuje röwniez, ze s$ pewne feguly „prowadzenia obl$- 
Zf.nia* (faire le siege) danego pisarza i wszelkiej osobistosSci znakomi- 
tej, iz smak, ktörym si§ trzeba kierowad w ocenie artystycznej, nie 
uwalnia od metod zbrojnych i scislych. On sam te wszelkie metody 
zna i praktykuje, jako empiryk raczej, niz jako teoretyk, przykry- 
waj^cy sobie przyj§t$ teory j  swiat caly, 011 je vvyzyskuje po swoje- 
mu, wypröbowywa wci^z, przykrawujijc do rozmaitych okolicznoSci,
— post§puje tak jak wirtuoz, jak  biegly lekarz-praktyk, jak  szer- 
mierz wreszcie niezröwnany, ktöry nie tylko walczy podlug ustalo- 
nych przepisöw, nigdy nie uchylajijc si§ od nich, lecz w obliczu za- 
pasnika, zalezuie od tego z kirn sitj mierzy, umie zmieniac pozycy§, 
wynajduje 110we zwroty i teuipa, tworzy wciijz samorzutnie, na tle

') „Nouveaux Lundis“ Tom V lll-y . str. 67.



zyciu, ktöre ma przed sobg, ktöre bada, wyczuwa i odgaduje. On po- 
silkuje sig oddawna tem wszystkiem, co stanie sig plodng zasadg 
krytyki pözniejszej; zna, przed H. Taine’m, teoryg „wiadzy naczel- 
ne j“ (faculte-maUresse), co u niego raz nosi nazwg „cecliy dominujg- 
ce j“ (qualite dominante), znöw inny — „cecliy pierwiastkowej“ (quali
te premifoe) Jalbo „rysu zasadniczego“, „wielkiej spryzyny cliarakte
r u “ it-p., slowem to, co nazywa „szlachetng wladzg, ktöra pocigga za 
sobg i podporzgdkowywa wszelkie namigtnoSci bytu i inne jego 
potggi“

W ludziacli, ktörycli bada, ktörych psychologig clice poznad, 
poszukuje stale wiadzy podobnej, a przypominajgc sobie czynnoSci 
1 termiuy swoicli dawnych studyöw medycznych, möwi o tem obrazo- 
wo: „badajgc Charakter usilujg zrobic i n j e k c y g  weny albo arte- 
ryi glöwnej, by jg lepiej uwydatnic oczom“. Ale ua tem nie poprze- 
staje i, z glöwnej a rtery i psychologicznej danego osobnika, nie wy- 
prowadza wszelkich zjawisk jego zycia; on z niemniejszg gorliwoäcig 
sciga to wszystko, co nie da sig podporzgdkowac „wiadzy dominujg- 
cej, co nie jest „rysem zasadniczym“, s tara  sig odkryc w jeduostce 
ludzkiej wszelkie rysy drobniejsze, a przedevvszystkiem to, co nazy
wa „röznicg indywidualng“, co jest dla niej charakterystycznem, wy- 
röfcniajgcem z masy podobnych, wyrazajgcem „duszg kazdego oblicza“.

Liczy sig on stale z tem, ze twörca i dzielo jego sg wytworem 
rozmaitycli czynniköw fizyo- i socyologicznych, zwraca ciggle uwagg 
ua „rasg“, „srodowisko“ i „momeut“, ale tez, uprzedzajgc pözniejszych 
krytyköw i uzupelniaczy teoryj Taine’owskich, niemniej liczy :4g 
wcigz z tem, ze „wielkie indywidualnosci obcliodzg sig bez grup“, ze 
one same stwarzajg dokola siebie oärodki zycia nowego; a przytem 
uigdy nie zapomina o tem, ze w atmosferze pozornie wspölnej lggng 
sig uiepodobne do siebie usposobienia, ze wiele jednostek twörczych 
zylo w Srodowisku i w momencie dziejowym, ktöry wykarmil np. pa- 
Jiiij; de Lafayette, Michala-Aniola, Dante'go itp., ale jedna tylko 
zawsze zuajdowala sig tarn taka dusza, co mogla napisac „Pnncesse 
de Cleres“, stworzyc grob Medyceuszöw lub „Boskg komedyg“. To 
z czem, w kilkadziesigt lat po nim, wystgpi E. Hennequiu itp., uswia- 
damia sobie doskonale S.-Beuve i krytykg swojg tem wspiera. Nie 
obce mu sg i inne pözuiejsze wynalazki krytyki literackiej. Ma on 
znakomite poczucie tego, co po nim nazwg „ewolucyg rodzajöw“ 
w literaturze (teorya P. Bruuetiere’a); w liczuych studyach swoich 
bada 011 i wskazuje rozmaite przeksztalcenia jednej i tej samej formy

J) Portrety Literackie T. 1-szy.



twörczej, ustala genealogig rodzajöw literackich, odnosi je do wspöl- 
nego zrödla natchnienia. W tem wszystkiem wspiera sig na histo
ryi, na skrzgtnej i drobiazgowej erudycyi, przebija sobie perspekty- 
wy na przeszloSc, ale co najwazniejsza, nigdy nie traci poczucia te- 
razniejszoSci, poczucia zycia realnego. Historyczny punkt widze- 
nia nie oslabia w nim zmyslu wspölczesnoSci. „Zludzemem jest mnie- 
mac — powiada — azeby sig poznawalo lepiej rzeczy oddalajqc sig od 
nich bardzo. Chwyta sie lepiej pewne calosci i puukty odrgbne, tra 
ci sig jednak na pojgciu cifjglosci. Wobec erudytöw dobrze jes t  nie
kiedy nie ponizac ostatecznie prawa o d w o l a n i a  s i g  d o  c z l o -  
w i e k a \ . .  *).

Wsröd masy faktöw, wSröd gruzöw erudycyi, zawsze odwoluje 
sig S.-Beuve do czlowieka zywego, o niego glöwnie mu chodzi w po- 
szukiwaniach liistorycznych, jego pragnie wskrzesiö i wydobyc z gla- 
zöw zamarlej przeszlosci. Tlömaczqc swoje upodobanie do grzeba- 
nia sig we wszelkiego rodzaju szczegötach biograficznych, wskazuje 
pozytek podobnego postgpowania i zaznacza cel, ktöry mu w tem 
przySwieca. „Do typu uiewyraznego, abstrakcyjnego, ogölnikowego 
(danego pisarza, charakteru, ktöry pragnie. sig odtworzyö dorzucajqc 
rys po rysie), ktöry pierwszym rzutem oka zostal objgty, przyihjcza 

•sig, wciela stopniowo rzeczywistoSd indywidualna, okreSlona, coraz 
bardziej uwydatniajijca sig. Czuje sig narodziny, widzi sig podobien- 
stwo; dzien zas, chwila, w ktörej chwytamy znamig rodzinne (tic f<i- 
milier), usmiech—objawicielski, zmarszczkg poufnq. i bolesusj., ktöra 
sig ukrywa naprözno wsröd wlosöw przerzedzonycli, jes t  chwilg, 
w ktörej analiza przechodzi w twörczosö, portret möwi i zyje, 
czlowiek zostal odnaleziony“... Jego analizy historyczne, zmudne po- 
szukiwania erudycyjne, wszczynane byly zawsze w celu wykrycia 
czlowieka zywego, zaznaczenia wszelkich jego zmarszczek. Oto jak 
sig przedstawia metoda, a raczej metody, S.-Beuve’a; takiemi s^ jego 
poglijdy literacko-krytyczne, jego teorye. Przyszedl S.-Beuve po p. 
de Stael, Vielemain’ie, Faurie l’u, Cousin ie, Guizot’cie i w. iunych, 
kiedy literaturg zaczgto sprzggac z historya, z cywilizacyq ogölnij, 
wyprowadzaö j$ z nich, oceniac i komentowac za pomocjj krytyki od- 
nowionej, przez wiedzg scislejszij o czlowieku hisforycznym i zbioro- 
wym. Przystosowal sig do tego, zgodnie z osobistym temperamen- 
tem umyslowym, wyröznil rzeczy wspierajsjce badacza, ale im nie 
ulegl, nie dal sig wzigc doktrynie, nie poSwigcil jej interesöw zycia. 
Tak samo pözniej, gdy krytyka, za sprawg znakomitych historyköw

*) Portrety W spölczesne, T. I ll-c i.



i niySlieieli, jak  Michelet, Taine i t. p. zasilana doplywem swiezych 
odkryc naukowych, w dziedzinie bio-i socyologicznej, weszla na dr<>- 
gq jeszcze bardziej przyrodniczij, SciSle analizuji}c$ zrödla i przyczy- 
ny tworzeuia artystycznego, samego twörcij i dzielo jego, aczkolwiek 
nie pozostat na to wszystko oboj^tnym, owszem rozumiai korzysci 
i przeczuwal donioslosc, nie ugrz;j,zl w systemach surowo opracowa- 
nych, rozszerzyl formuly jednostronne, wprowadzit w nie äwieze 
tchnienie zycia indywidualnego, zjawisk konkretnych, rözuolitych. 
L iteratury  nigdy nie traktowal jako zjawisko drugorzgdne, jako sro- 
dek jedynie do poznania kultury ogölnej-, czlowieka--twörc§, badal 
nie tylko, jako wyuik, jak  mechanizm, lecz jako istot§ samsj, w sobie, 
odr§bn$ w masie innych, poruszainj. obcemi czynnikami, lecz wyobra- 
zajg,c4  takze czynnik samoistny, ozywiajijcy inne sfery istnienia. 
Krytyk§ wreszcie rozumiai nietylko jako czynnoSd analityczuij, jako 
anatomi§, fizyologi§ i t. p., nietylko, jako dzialalnosc poznawczij. ba- 
danie i vvySwietlanie zjawisk specyalnych, lecz takze, jako czynnosc 
twörcz§, jako szrukg artystycznjj,. Dzigki talentowi swojemu uczynil 
z niej wskrzesicielk§ organizmöw pogrzebanych, odradzal zycie 
martwe, odbudowywal z materyalöw rozproszonycli konstrukcye har- 
monijne, drgajqce zyciem i zamieszkane przez czlowieka zywego. 
W tem wszystkiem tkwi niezaprzeczona zasluga jego, wobec krytyki 
ogölnej i wobec sztuki samej. A jezeli nie dat, byc moze, nie pewue- 
go, zadnego systematu wykonezonego, na ktörym mogliby si§ oprzec 
wszysey, zdolni i nieudolni zaröwno, i pracowac podlug jego przepi- 
s6w pozytecznie, to w kazdym razie ostrzegl przed bl^dami istnieja- 
cycli, zakreslil granice ich moznosci, a przytem dal poczucie prawd 
zywych, ktöre wyehodzij. po za systematy i winny byc röwniez troskij, 
kazdego badacza.

Pröcz tych zuamion podstawowych, w’lasciwych krytyce S.-Heu- 
ve’a, jest  jeszcze mnöstwo cecli drugorzeduych, ktöre si* bardzo cha- 
rakterystyczne, nalezij do osobliwoäci indywidualnych. Zwracam 
uwag§ na niektöre tylko. PodkreSlaja to, czasami zbyt jaskrawo, 
iz S.-Beuve, jako krytyk, czul si§ lepiej w towarzystwie talentöw 
przecifjtnych, niz wSröd owych „geniuszöw szczytowycli“ (ä pic), jak 
ich sam przezywal, ze ostatnich niedostatecznie rozumiai, a nawet 
z tego powodu nieraz ich umyslnie nie docenial. (Nawet prawv bar
dzo Michaut, zbytnio to wysuwa naprzöd). Sam S.-Beuve przyznawal 
si§, iz lubi bardzo obeowae z tymi, ktörzy s$ dostgpni, ze mu nie zaw
sze jest dobrze gdy przebywa z talentami, wywoluj^cemi zawröt glo- 
wy, ktörych wladze twörcze nie s$ zröwnowazone i t. p. Od tego 
jednak daleko do oboj^tnosci dla nich, lub do przyrodzonej odrazy.



Krytyk, ktöry tak doskonale odczuwat i i.miat oceniac najniepodob- 
niejszych do siebie geniuszöw—i to wtasnie „ä pic“,—olbrzymöw 
twörczoScj, Dante go i Byron’a, zaröwno jak  Homera i Firduzi’ego, 
Leopardi’ego i Gneth’ego, Cervantes’a, Mickiewicza ‘) i w. innych, 
roialzeby ich nierozuniied i nie umiec z uimi sig zzywa''? To, jako 
zarzut powazny, trochg wyglijda dziecinnie. Nie pomijal S.-Beuve, 
a nawet lubowai sig w talentach i uzdolnieniach nie zbyt olsniewajij- 
cych, ale to dlatego, ze byt smakoszem dusz, ze wielbit rozmaitosc 
odmian i iudy widuöw gatunku twörczego, a przywiijzywat do nich wa- 
gg dlatego, ze wyszukiwat w nich cechy osobliwsze, vvyj^tki, uchyla- 
jijce sig od typu ogölnego, ktöre um pozwalaty zwigkszac swojg wiedzg 
psycliologicznij o cztowieku zywym, uzupelniac swoje galerye portre
töw biograficzno-literackich. Ze nieraz dawat sie wt znaki wielkim 
talentom, laskawiej obchodz$c sig z drobiazgiem wszelkim,to ptyngto 
czgsto z osobistych goryczy i uraz, miato jednak swoje uzasadnienie 
i w tem, ze wielcy twörcy, naduzywali niejednokrotnie potggi swojej, 
wigcej razili przesadg, i dysproporcy.} efektöw, delikatny zmyst este- 
tyczny wytwornego krytyka. Brali ciggi nieraz tacy, jak  Hugo, La
martine, Vigny, Beranger, Ralzac i t. p., z powodöw nieliterackich, 
brali atoli i dlatego, ze na to zastugiwali, jako twörcy, jako artysci, 
ktörzy sig rozmijali ze szczerosciij. i prawdy zycia. Co do Balzac’a 
np., ktöremu specyalnie sig dostawato—chociaz w S.-Beuve’ie znalazt 
i on, po smierci, a i za zycia, sprawiedliwego i nieuprzedzouego k ry 
tyka, to teil wigcej zawinit av obec S. Beuve’a, niz on wobec niego. 
Dmiat wigc tlumic urazy i, przez istotnq. mitosc literatury, patrzec 
pod katem niesubjektywnym. A zresztg jezeli nieraz wypowiedziat 
sig surowo, nieoszczgdzajfjc wielkosci zadnych, zadnego majestatu 
twörczego, to mial do tego najzupelniejsze prawo krytyka, röwnego 
talentem tym, ktörych sgdzit, gdyz byt takim samym mistrzem wswo- 
im dziale, jak  oni w swoim, byt röwniez twörcsj. chociaz innego rodza
ju i innych wartosci. Tu i owdzie, na oszczerstwa, brutalne pozba- 
wianie rangi i zdzieranie odznak geniuszu, pozwala sobie plugawe re- 
porterstwo, bez talentu i wiedzy, albo zacietrzewiona publicystyka 
tendencyjna, a ludzie znoszij to wszystko i prawa gtosu nieodbienijij-, 
niechze sig nie gorszg postgpowaniem wielkiego krytyka, ktöry wy- 
powiadat sig nieraz cierpko, dotykat boleSnie, a nieraz smierteinie, 
zawsze jednak godziwie i nie bez dostatecznych powodöw. Miat ten

*) Ob. w „Premiers Lundis“ (tum 2-gi) przesliczna, petna czei i entu- 
zyazmu, ocenc tMmaezonego przez Montalenibert'a, dziela Adama Mickiewicza.



krytyk, niepospolity w istocie, jedng straszng broii i wielkg przewa- 
gg nad tymi, ktörych sgdzil, lub na ktörych nacieral: oto wöwezas, 
gdy zadawal najbezwzglgdniejsze eiosy, gdy zabijal prawie, nigdy 
nie robil tego brutalnie, po barbarzyiisku, zawsze przeszywal na- 
wskros bez halasu i wymachiwania rgkami, bez wyzwisk i slow gru- 
bych, w sposöb tak niewidzialny, a przytem elegancki i uprzejmy, ze 
niejednemu moglo sig zdawac, ze on hold sklada napastowanemu, ze 
wienczy laurem glowg przeznaczong na Scigcie. 'Umial jednak cho- 
wa6 skrytoböjczg bron do pochew, gdy tego wymagal interes twör
czosciJ); uderzal niechybnie, ale tez nie zngcal sig nieskonczeyie 
i niewlökl po blocie, nieponiewieral. A przytem w wyrazie sgdöw 
swoich, w ocenie, by! mistrzem slowa, wypowiadal sig w formach po- 
etyckich, w obrazarh i przenosniarh, nie traege spokoju, ja*noSci 
i zdolnosci analitycznej. Pomimo, iz dawal sig czgstokroc unosic na- 
migtnosäciom, zywi! zle uczucia i uprzedzenia, nie pozbawiony byl 
zywszej wrazliwosci na etykg zawodowg, w krytyce zaS swojej szero- 
ko stosowal zasadg poety angielskiego Pope’a,—byl tym sgdzig, ktö
ry czyta kazde dzielo talentu z takiem uczuciem, z jakiem je autor 
stworzyl, i uie traci wcale dla ngdznej przyjemnosci oczerniania, 
szlachetnej rozkoszy zachwycania sig dzielami umyslu.

Dzielo Sainte-Beuve'a, po za jegocharakteremspecyalnym,po za 
wartosciami i zaslugami poszczegölnemi, mieSciinne jeszcze, niestojg- 
ce w bezposrednim zwigzku z literaturg i krytykg. J e s t  0110 obfitem 
zrödlem mysli wytrawnej i oryginaluej, ewiezgeej sig 11a przedmiotach 
rozmaitych, wypowiadajgcej sig z powodu odwieczuych zagadnien ludz- 
kosci, z powodu tego wszystkiego, co wchodzi w zakres filozofii, hi- 
storyi, nauk moralnych. Czlowiek indywidualny i zbiorowy, cele jakie 
sobie stawia, pragnienia, ktöre zywi, jego istota materyalna i duchowa, 
postgpdokonany nadrodze uspolecznieniai sigganie wzrokiem w prz.v- 
szlosc, zagadki slowem wszelkie i utrapienia czlowieczenstwa—to 
wszystko mysl krytyka obraca i rozwaza, zapala sig do tego i znie- 
chgca, usilujgc rozstrzygngd. Ivlysl S. Beuve’a na tych wszystkich 
punktach jest czgsciej sceptyczng i rozezarowang, niz radusng i ufa- 
jgeg, po za maskg wszakze obojgtnosci i spokoju, wyrobionego wysil- 
kiem i doswiadezeniem, ukrywa pierwiastki niepokoju i niepewnosci. 
J e s t  on dalszym ciggiem, nie mniej swietnym, myslicieli moialistöw 
francuskich w guScie Montaigne’a i La Rochefoucauld’a, myslicielem

J) J. Levallois, sekretarz S.-H., przytacza fakt niedrukowania napisane- 
go juz i niezwykle szyderskiego studyum 0 V. Hugo, p. t. „Cyklop literaeki“.



wszakze, ktöremu nieraz daje si§ we znaki ten robak zwj}tpie- 
nia i rozpaczy, co dr^czyl dusz§ Pascal’a. Wie on, ze swiat podijza 
w kierunku interesöw pozytyvvnycli, stwierdzajijo tryuinf potrzeb 
fizycznych nad duchowemi, ale niemniej uznaje potrzeb§ przeciwwa- 
gi temu, reakcyi na to. Chce, zeby jakieS umysly szlachetne i sa- 
motne möwily gloSno o tem co brakuje d$zeniom wieku, w czem po- 
winny si§ uzupelniac i czem uwienczyc; a takie zbiorniki myäli 
szczytnej uwaza za konieczne, cliocby dlatego, zeby nieodzwyczajono 
si§ od niej, izby „praktycznosc“ nie zuzyla calego czlowieka. ’) Za- 
przijtaj)} go zagadnienia metafizyczne, poczijtek i przeznaczenie by tu, 
wi§cej wszakze jako moralist<j praktycznego, ktöry zapytuje wcis)z— 
jak  zyc codziennie, jak  zyciu, odartemu ze zludzen, przenikni^temu 
do rdzenia, uadac sens, ozdobic wartoSciami takiemi, ktöre je czyniq, 
mniej prostem i ogoloconem z powaböw, mniej jednostajnem i do- 
kuczliwem. Wobec niejednego pytania podobnego, stoi öw mySli- 
ciel zasmucony, chociaz nie zdziwiony, — i bez odpowiedzi. Ale tez 
wsröd wszelkich rozterek podobnych, w tem cigglem pasowaniu si§ 
z przemocg. zycia nad jednostka Swiadonif} i wrazliw;}, zdobyl tyle 
prawd i doSwiadczen cennycli, tyle posiadl sposoböw zasypywania 
prözni, urz^dzania si§ w pozycyach niewygodnych, zwalczania zlu
dzen innemi zludzeniami, igraszki bytu—grjj. mysli przezornej i zwin 
nej, ze mozna byto byc pewnym, iz zycie go niepokrzywdziostatecznie, 
nieubezwladni i narzedzi pracy z ri}k nie wytnjci. A przytem, wäröd 
tego ciijgtego szermowania i czujnoäci, taki} mas§ prawd zywycb 
zgromadzil, tyle swiatla wpuscil w ciemne zak^tki istnienia, ze 
zwi§kszyl znacznie ztiajomoäd ludzk;} a niemi oszcz§dzil nie jednemu 
trudöw bt)}kania si§. Byc moze te prawdy i poglj}dy, niekiedy dwu- 
zuaczne, nie porwi} ducha ludzkiego, nie sklonif} go do szalöw zbaw- 
czyoh, nie pozwolf} post^pic naprzöd, z zawii}zanemi oczami, ale to 
pewna, ze uchronii} go od uwsteczniania si§, nie pozwolf} na lekcewa- 
zenie uabytköw cywilizacyjuych, na zatruwanie siebie blahostkami, 
na przesadne ekstazy wreszcie, bez wdzi^ku pigkna i potegi röwno- 
wagi. Wobec tego wszystkiego, obejmuj^c caloS6 pracy, wysilku 
i d^zeh Sainte-Beuve’a, nie podobna nie uznac trafnoSci zdania, iz 
pomimo wszelkich swoich sprzecznoäci, chwianiasi§i odszczepiehstwa, 
byl un wiernym slugi} jednego p a n a — „ u m y s l  u l u d z k i e 
g o “ (opiuia H. Taine’a). Mogi} byc niew^tpliwie zaslugi pi^kniej-

') „Causeries du Lundi“ t. V. artykul o Pascal'u.



sze i serdeczniejsze, wzglgdem ludzi najblizszych, spraw swigtycli, 
wzglgdem rodziny, uarodu i t. p., gdy chodzi jednak o te, kt6re majjj. 
wartoäd bez wzglgdu ua czas i przestrzen, okolicznosci wyjgtkowe 
i rzeczy prywatne, to zdaje sig lepszej i zaszczytniejszej niema i byc 
nie moze.

W i ,  J a b l o n o w s k i .



PISMIENNICTWO.

ADOLF SLTLIGO\VSKI: Warszawa i jej przedsieliiorstwa miejskie. liiOlä.

Autor, znany oddawna z powaznych studyöw w dziedzinie pra- 
wao-ekonomicznej, wyglosil w sekc.vi teclinicznej Towarzystwa prze- 
uiysl i i handlu -i/cereg o.lczytöw, Warszawie i jej przedsi§biorstwom 
miejskim poswigconych. Nastgpnie w odpowiedniem obrobieniu przy 
dolgczeniu stosownych dopixköw i wyjasnieii, oraz powolaniu zrödel, 
wydat powyzsze odcz) ty w formie niniejszej ksigzki pod sgd ogölu. 
W przedmowie pisze autor: „Kiedy sig zabralem do pracy, doznawa- 
lem dziwnego uczucia. Zdawaio mi sig, ze w spoleczenstwie, rozmilo- 
wanern w sztuce i w pogoni za idealami, praca tego rodzaju vyda 
sig dla wielu moze za poziomg i nie dose godng powszechnej 
uwagi i zastanowieuia. Zdawaio mi sig, ze uie jeden i niejedna odpo- 
wie wzruszeniem ramion,gdy zobaczy ksigzkg, odezytajej tytul, wzru- 
szeniem ramion, pod ktörem kryc sig bgdzie politowauie nad tem, ze 
komus clice sig o podobnych r/.eczach traktowac. i pisac“. Przyjgcie 
jednak, jakiego doznaly odezyty, przekonalo aulora o tem, ze w spo- 
leczenstwie istniejg liczne elementy, ktöre umiejg nalezycie ocenic 
waznoäc zadan, tkwigeych pod postacig prostych rzeczy, w prostych 
formach. Sg to grupy, milujgce miasto i pragngce jego pozytku. Im 
praeg swojg autor poSwigca.

We wstgpie aulor zaznacza, ze rozwöj spoleczny X IX  stulecia 
ujawnil sig przedewszystkiem wSröd wielkich miast, wynajdujgc co
raz to nowe drogi dzialania. Wystgpujg tez 11a pierwszy plan wielkie 
przedsigbiorstwa miejskie,'jak: wodociggi, kanalizacye, ulepszone ko- 
muuikacye, udoskonalone oswietlenie, dla uprzystgpnieuia handln 
i wymiany miejscowej budowane halle, targi, rzeznie, wreszcie gma- 
chy uzytecznosci publicznej, kosztem miast wznos/.one. Na tg drogg 
postgpu weszly juz dawno miasta na Zachodzie Europy, na tg drogg



musiala wejöd w koncu Warszawa i rnusz4 wreszcie wejsc i inne 
wieksze miasta w naszym kraju, pod grozbi} zaniku przedsi§biorczo- 
sci i energii spolecznej, pod grozbsj martwoty ogölnej, pod gro/.b.i 
wzrastania dalszego n§dzy wsröd mas rubotniczycli ludnosci miej- 
skiej. Wejscie W arszawy na t<? drog§ nast^pilo zaledwie z konceni 
zeszlego stulecia, co si§ ttömaczy ociijzali}, biumkratyczm} maszyinj 
miejsk;}, ktöra domaga sig reformy oddawna.

Möwiqc o przedsitjbiorstwach miejskich Warszawy, nalezy na- 
samprzöd zastauowic si§ nad przedsit^wzi§ciem, ktöre wSröd najtrnd- 
niejszych warunköw administracyjnych ilalo impuls do zaspakajania 
wszelkich potrzeb ludnosci, to jest  nalezy zastanowic si§ naprzöd nad 
sprawy kanalizacyi i zaopatrzenia Warszawy w uzyteczn;} wod§. 
AV chwili przyst$pienia do kanalizacyi (1880) i wodociggöw, naj- 
wi§ksz$ trosk§ budzila kwestya finansowa. Przewidywano, ze przed- 
sigbiorstwo wymagad bedzie milionöw, a nie wiedziano, w jaki spo
söb miasto zdola pokryc tak wielkie wydatki. Pröcz tego, wedle 
istniejgcej organizacyi miejskiej, kanalizacya i wodocisjgi wcale nie 
leiij w atrybucyach magistratu. Co wi§cej, magistrat nie posiada zgo- 
la wladzy do prowadzenia podobnego przedsi^biorstwa, a w na- 
st^pstwie nie posiada ludzi i sil, przygotowanych dow^konania podo- 
bnych roböt. Tymczasem przeprowadzenie kanalizacyi wymagalo od- 
powiedniej wladzy i odpowiednich sil, oraz, poza obr§bem urz^dni- 
czym, nadzwyczajny' h Srodköw,a zdobycie tego wszystkiego moglo na- 
stijpic jedynie w drodze postanowien prawodawczych, zapadlycli po
za obrebem danego systematu.

General Starynkiewicz, po licznych pracach i zachodach przy- 
gotowawczych, oraz po licznych korespondencyac.il i uk lad ach z wla- 
dzami miejscowemi i centralnemi w P e te rsb u rg s  wyjedn; 1 w r. 1881 
Najw. zatwierdzona uchwal§ b. komitetu do spraw Kröl. Polskiego, 
mocij. ktörej dozsvolone zostalo magistratowi m. Warszawy, przysta- 
pienie do wykonania roböt w kierunku kanalizacyi i w'odociijgow, jak 
röwniez do utworzenia stosow'nego komitetu kanalizacyjnego i wodo- 
ciygowego, jiod ktörego dozorem i za decyzyami miejscowego gene
ral gubernatora roboty wykonywane byc mialy. General Starynkie
wicz nie z^dal na razie nadz wyczajnj'ch Srodköw materyalnych 
i przyst$pil do roböt [-ej i 11-ej seryi, poprzestajijc na upowaznieniu 
do pokrywania kosztöw z kapitalu zapasowego miasta i z wptywöw 
biez$cych. Dopiero po wyekspensowaniu miliona rubli, gdy srodköw 
nie stalo, wyjednal znowu w drodze prawodawczej w r. 1884 nowa 
uchwal§ Komitetu do spraw Krölestwa Polskiego, ktöra pozwolila 
miastu po raz pierwszy wypuscic obligacye do wysokosci 1,350,000



rb. W podobny sposöb wyjeduano w r. 1885 upowaznienie do wy- 
pu^zczenia obligacyj na H miliona rubli, a w r. 1887 upowaznienie na 
emisy§ obligacyi do wysokosci 3,300.000 rb. Gdy Komitet do spraw 
Krölestwa zostal zwinigty, dalsze rozporzgdzenia zapadaly przy 
udziale Komitetu ministröw. W r. 1891 zapadla juz uchwala mini
ströw, upowazuiajijca do emisyi nowych obligacyj, w kwocie 4,400,000 
rb. i przemieniajaca komitet kanalizacyjny i wodociagowy na budo- 
wlauy, przy rozszerzeniu jego atrybucyj i uniezaleznieniu od uiagi- 
stratu. Odtqd Komitet pozyskal glos stanöw czy i decyzye jego nie 
podlegajg ocenie magistratu.

W r. 1893 wyjeduano znowu Najw. zezwolenie na obligacye 
w iloSci 6,(i00,0( 0 rb. a w obecnej chwili /.najduje sig w toku sprawa
0 pozwolenie na VI seryg roböt i na obligacye w iloäci milionöw rb. 
Nie na tem koniec. Nalezalo utworzyc szereg instytucyj i przepisöw 
dla roböt kanalizacyjuych i wodociggowych w mieScie i dla Igczenia 
posesyj. Zdarzaly sig i truduoäci nad program, sposobem przykladu 
nalezy przytoczyc zamulenie smoKa, zalozonego na Wisle dla 
czerpania wody do wodociggöw (1884). Obok tego nie obeszlo sig
1 bez przeszköd od wewngtrz. W r. 188(5, kiedy zostala ogloszona tu- 
ryfa na wodg i kiedy w r. 1888 magistrat zawezwal wlascicieli nieru- 
chomosci, polozonych przy pobudowauych juz kanalach, do Igczenia 
sig z niemi pod grozbg wstrzymania odplywu, rozpoczgly sigrozprawy 
i wywody, posypaly sig memoryaly i broszury, przyszlo nawet do 
uszczypliwej filipiki w Towarzystwie Kredytowem miejskiem. Wy- 
tworzyl sig wtedy prad, dij,/.ij,cy jezeli nie do zniweczeuia dziela, to 
przynajmniej do zuaczuego ograniczenia, w imig trudno^ci finanso- 
wych i grozgcej wszystkim rui>y. Nawet ludzie bardzo rozumni 
i bardzo zacni ulegli temu pradowi, straszac siebie i innych widmen) 
kryzysu ekonomicznego, ktöry przeeiez w rzeczy wistosci ani miasta, 
ani Towarzystwa Kredytowego, ani wlascicieli domöw wcale nie do- 
t-kngt. W brew wszelkim öwczesuym przewidywaniom, miasto w epo- 
ce, ktöra zaraz poteni nastqpila, zaczelo sig jeszcze zywiej rozwijac, 
mury i budowle rosly, jak grzyby po deszczu.

Kaualizacya i wodociqgi Warszawy kosztujij do obecnej 
chwili przeszlo 30 milionöw rubli. Osiggnigte rezultaty wytrzymujg 
poröwnanie z zagranieij i muszq, byc uwazane pod wzglgdem finanso- 
wym za bardzo pomyslue. Rezultaty te zostaly zdobyte przycenie za 
wode niezbyt wygörowanej i mozliwej do poniesienia. Roboty zosta
ly wykonane dobrze i za szczgsliwych poczytywac sig mozemy, ze na- 
reszcie ludnoäc miejska pije zdatng do uzytku wodg, ze dziodzince po
sesyj nie ziong wyziewami, jak dawuiej, i w zuacznej mierze przesta-



ty byc rozsaduikami szkodliwycli i chorobotwörczycli bakteryj. Pod 
miastem naszem, podpoziomem, na ktörym stojg domy, w glgbi grun- 
tu powstato, jak  gdyby drugie miasto kanalöw i Scieköw, petne ozy- 
wienia i ruchu, choc odmiennea:o. jak na powierzchni. SmiertelnoSc 
Warszawy w ciggu jego dwudziestolecia zmniejszyta sig o 11 na ty- 
siac. Tego rodzaju choroby, jak  tyfus, ospa, dyfteryt i krup, stopnio- 
wo stajg sig u nas mniej dokuczliwymi. Kanalizacya wreszcie poru- 
szyta grünt, na ktörym miasto stoi, i otworzyta drogg do przebruko- 
wania i otrotuarowania ulic i placöw miejskich, a zarazem do zniesie- 
nia wst.rgtnycli dawnych rynsztoköw i do zastosowania ulepszen opar- 
tych na nowoczesnych wymaganiach. Po zniwelowaniu ulic 1 placöw, 
przyszta kolej na zadrzewienie szerszych ulic i powstat komitet plan- 
tacyjny, przyezyniajgcy sig nieustanuie do u/.drowotnienia i upigksze- 
nia miasta. Za takie dzieto wdzigcznoSö nalezy sig tym, ktörzy do 
urzeczywistnieuia jego w jakikolviekbgdz sposöb rgkg przytozyli.

Sprawa oswietlania m. Warszawy przedstawia sig nieco od- 
miennie od sprawy kanalizacyi i wodociggöw. Nie zarzgd miejski, 
lecz Towarzystwo prywatne zajmuje sig oswietleniem, przyczem mia
sto nie posiada ani wlasnej gazowni, ani wtasnej adininistracyi. 
W mysl kontrakt,u z 1866 r., na zasadzie upowaznienia b. Rady Ad- 
ministracyjnej zawartego, koutynentalne towarzystwo do oswietlania 
gazem w Dessau, przyjglo na siebie olnvigzek pobudowania w W a r
szawie gazowni i otrzymalo od miasta koncesyg, opartg na uionopolu, 
z te n zastrzezeniem, ze po 25-ciu lat,ach, miastu przystugiwac bgdzi« 
prawo nabycia zaktadu gazowego, albo urzHdzenia nowego wlasnego, 
albo wreszcie, dla dalszego oswietlania miasta, uzycia innych srod- 
köw, jakie za korzystne uzna. W epoce reform i wstrzgsnieii admini- 
stracyjnych, gdy podniesiono kwestyg rozszerzenia gazu na most ze- 
lazny i na Pragg, zawarte zostaty, röwniez z upowaznienia llady Ad- 
miuistacyjnej, dwa uzupelniajg.ee kontrakty. Jeden z r 18(iG, drugi 
z r. 1867. W pierwszym Towarzystwo gaz<>we, wyrazrfjgc gotowosö 
przeprowadzenia gazu na drugg strong Wisty, w wypadku rozwigza- 
nia kontraktu po latach 25-ciu, zastrzegto sobie prawo dalszego 
istnienia bez koneesyi. Z chwilg takiego postawienia kwestyi, znikt 
z kontraktu rygor o uprzgtnienie rur gazowycli wogöle. W kazdym 
razie prawo miasta do bezptatnego objgcia zakladöw gazowycli po la
tach 40, o jakiem pierwszy kontrakt wspominat, nie ulegto zadnej 
zmianie i w mocy swej pozostalo. Zmiana w tym wzglgdzie zaszla 
w r. 1892. W tym czasie upty wat termin dwudziestopigcioletni. Roko- 
wania zawigzane zakonczyty sig tem, ze wobec potrzeby wigkszych 
naktalöw, miasto udzielilo Towarzystwu koncesyg na dalsze lat 13,



czyli az do r. 1905, przy zupelneni usunigciu zastrzezenia o bez- 
ptatnem przejsciu kiedykolwiek zakladöw gazowych na wlasnoSc 
miasta.

Co sig tyczy obslugi miasta, trzeba przyznac, ze Towarzystwo gazo- 
we dokonywa jej starannie i dobrze. Gaz jes t  mozliw ie czysty, miasto 
przy zwigkszonej iloScilatarn posiada dostateczne oSwietlenie, zgdania 
konsumeutöw prywatnych sg zaspakajane zywo i sumiennie. Co do 
ceny, jaka  sig za gaz placi, ta nie jest  wygörowana. Cena warszaw- 
ska wytrzymuje poröwnanie z cenami innemi i nie daje powodu do 
utyskiwan. Zdawaloby sig, ze w tej sprawie niema nie do nadmienie- 
nia. Tymczasem miasto, na zasadzie obowrigzujgce°o kontraktil, pono- 
si coraz wigkszy cigzar. Wydatki w ciggu lat dziewigtnastu urosly 
wigeej, anizeli 4.V raza i wydatki te podnoszg sig nietylko w cyfrnch 
absolutnycli, ale i w stosunku do przychodu. Nie doäc na tem, miasto 
dotgd, po 45-ciu latach od zaprowadzenia gazu, nie posiada zadnyeh 
praw do istniejgcych gazowni, i gdyby chcialo na wlasng rgkg oswie- 
tlenie prowadzic, musialoby poczynic wielkie naklady czy to na wy- 
kup, gdy koncesya wy«kspiruje, czy to na pobudowanie nowej wla- 
snej gazowni. Rodzi sie wigc pytanie, czy nie mozna bylo sig urzadzic 
inaczej. Niewgtpliwie kontrakt z 1882 r. nie nalezy do szczgsliwych, 
ani dogodnych dla miasta. J a k  dzisiaj widac, popelniono blgd, zawie- 
rajgc umowe, w nastgpstwie ktörej miasto nie posiada dotad wlasnej 
gazowni, nie osigga z oäwietlenia gazem tych korzysci, jakie dobrze 
zorgan:zowane miasta dawniej zdobyly, a, co gorsza, pozostaje pod 
grozbg ucigzliwego po nad wartosc rzeczy wykupu i zaböjczej konku- 
rencyi, ktöra odejmuje chgc do budowania wlasnych zakladöw i czy- 
nienia w tym celu nakladöw. Najmgdrzej byloby juz w 1883 r doko- 
nac w'ykupu, a rozszerzywszy zaklady odpowiednio do potrzeb, pro- 
wad/.ic je dalej ua rachunek miasta. Ale ta  rzecz, tak  jasna dzisiaj, 
byla prawie niepodobua do wykonania dla ucigzliwej maszyny biu o- 
wej, ktörej naöwczas obea byla wszelka przedsigbiorczosc. W r. 1882 
zarzgd miejski mial na karku wie'kg sprawg wodociggöw i kanaliza- 
cyi, biedzil sie z uiyslg, jak  z tego wybrnie i skgd wezmie na to pie- 
nindzy, trudno wigc byto powiekszac trudnoäci, i tak trudne do prze- 
zwycigzenia.

Kiedy prezydentowi Starynkiewiczowi zaproponowano udziele- 
nie nowej koncesyi na gaz i przedstawiono projekt zawartego pözniej 
kontraktu, uwazal on za potrzebne zasiegngc opinii spoleczenstwa. 
\V tym celu zwolana zostala wielka narada. Wöröd 50 zebranych wy- 
bitnych obywateli, znalazl sig tylko jeden, przemawiajgcy za wyku- 
pem i przeciwko umowie, ale wysluchano go ze Smiechem, politowania



godnym, a projekt schowano do archiwum, jako objaw dziwactwa. J a k  
z tego vvidac, nie zualismy si§ na przemysle gazowym.nie znal sie na 
tem zarzjjd mipjski, nie znalo si§ i spoieczenstwo. Sprawa ta wi^c 
nieszczegölnie przedstawiala si§ w przeszlosci, aie, co gorsza, nie 
wiele lepiej przedstawia si§ na przyszlosc.. Koncesya gazowa uplywa 
z r. 1905, tymczasein powiedziano sobie: wykup jest trudny, i zwrö- 
cono si§ do nowego srodka — do elektrycznosci. Miasto zawarlo 
kontrakt w r. 1902 z niemieckfj, firmq, Schlickert et Comp , mocij, ktö
rego udzielona zostala firmie koncesya na oswietlenie miasta za po- 
moc$ lamp elektrycznycli na 35 lat, z obowiijzkiem pobudowania od
powiednich elektrowni. Po 35 latach elektrownia, wraz ze wszyst- 
kiemi przynalezytoSciami, przechodzi na wlasnoSc miasta bezpiatnie, 
z moznosciej. wczeSniejszego wyknpu juz nawet po pi§ciu latach. 
W tym nowozawartym kontrakcie dostrzedz mozna pewne bl§dy. 
Wedle jego osnowy, z d. 1 stycznia 1906 r. gaz ma znikn^c z nlic 
i placöw Warszawy. Tymczasem nie przestanie on z pewnosciij, oswie- 
tlac mieszkan i domöw, a möglby z pozytkiem oswiecac ulice i place 
przyoajmniej w niektörych punktach. Najwazniejszy blqd polega j e 
dnak na tem, ze strona gospodarcza, czyli finansowa tej sprawy nie 
zostala nalezycie rozwi^zana i oceniona W momeucie, kiedy miasto 
bylo blizkie wyzwolenia si§ od przedsiebiorcy prywatnego, zap§dzone 
zostalo w niewol§ do innego pana, ktöry si§ nazywa elektrycznosci$. 
Che^c t§ spraw§ ruszyc z miejsca, nalezaloby przedewszystkiem 
zmienic kontrakt elektryczny i ograniczyc zaprowadzenie swiatla 
elektrycznego do srödmiescia, pozostawiajijc poza niem miasto 
dla gazu.

Pierwsze tramwaje w Warszawie, zbiegiem okolicznosci, j*o- 
wstaly z pobudek odmiennych i w sposöb odmienny, anizeli to by walo 
gdzieindziej. Pierwsza kolejka konna w Warszawie powstala na mo
cy koncesyi w r. 1865 w celu pol<jczenia obu kolei: Warszawskiej 
i Petersburskiej. Tramwaje wlaäciwe, w charakterze ulatwionych 
komunikacyj miejskich, znalazly si$ dopiero w Warszawie po r. 1880, 
przy pomocy bezimiennego towarzystwa belgijskiego kolei konnych, 
ktöremu pobudowanie ich miasto puwierzylo. Dla zawarcia kontraktil 
wyjednansj, zostala uchwala Komitetu do spraw Krölestwa Polskie
go. Towarzystwo belgijskie zobowiijzalo si§ w ci$gu lat trzecli, pobu- 
dowac siedm linij tramwajowych, otrzymujijc w zamian za to prawo 
do wyl^cznej ich eksploatacyi przez lat 35. Po uplywie powyzszego 
terminu, cala siec przejsc miala na wlasnoSc miasta bezpiatnie; nie 
czekaji^c jednak tego terminu, miasto mialo prawo skupic towarzy- 
Ktwo juz po latach pi^tnastii. Tramwaje zaaklimatyzowaly si§ w W ar-



szawie i zdobyly sobie \v krötkim czasie prawo bytu. Juz  po dziesig- 
ciu latach istnienia cyfra pasazeröw przekroczyla znacznie 
13 milionöw, a w roku 1899 wzrosla do 22 milionöw z okiadem. 
Dziwic sig tylko mozua, ze wobec takiego powodzeuia uie rozwinigto 
nalezycit' sieci tramwajowej i uie polgczono odpowieduio srödmieäcia 
z przedmieäciami. Z poczgtkiem r. 1899 zawarto umowg, mocg ktörej 
miasto zobowigzalo sig ptaciö towarzystwu belgijskiemu po rb. 
3ö0,000 rocznie, az do uplywu koncesyi, t. j. do r. 1912, i weszlo 
w pösiadanie linii tramwajöw. General Starynkiewicz dowodzil, ze 
miastu nie oplaca sig prowadzenie podobnego przedsigbiorstwa i byl 
za oddaniem takowego w rgce prywatnego dzierzawcy. M agistrat 
i wladze przechylily sig do tego zdania i oddano tramwaje w dzierza- 
wg kofisorcyum, zlozonemu z dwudziestu siedmiu osöb, na lat cztery. 
t. j. po r. 1903. Ivonsorcyum przyrzekto miastu d vliöd czysty ruczny 
w ilosci 470,000 rb. Po uptywie lat czterech, odnowiono kontrakt na 
lat cztery, przyczem obostrzono kontrolg i ustanowiono slalg in- 
spekturg trarawajowg. Magistrat pröcz tego opracowal referat, pro- 
ponnjgcy rozszerzenie sieci tramwajowej o 160 kilometröw, przy na- 
klad'.ie 4,800,000 rb. Referat ten w formie propozycyi przeslany zo
stal do rgk geueral-gubernatora.

Warszawskie targi, rynki, bazary i rzeznie dalekie sg od tego, 
c'.ego nöwoczesua technika wymaga i co doswiadczenie av imig po- 
zytku ogölnego wskazuje. Sg to pierwotne urzgdzenia, mozliwe w j a 
kiejs malej mieScinie prowiucyonalnej, gdzie wszystko jes t  na Avido- 
kix i gdzie natura sama lagodzi niedostatki, ale w takiem srodowisku, 
jak dzisiejsza Wars/.awa, trzeba czujnoscig zazegnywad rosngce nie- 
bezpieczenstwo i za pomocg sztucznych urzgdzeu usuwac i zmniej- 
szac procesa gnicia, rozkladu i zarazy. Warszawa av r. 1902 posiadla 
pierwsze krytehalle na placu Mirowskim.z odpowiedniem oswietleniem, 
ogrzewaniem, weutylacyg,kanalizacygetc., aco zatem idzie, zodpowie- 
duig czystoscigi kontrolg. J e s t  to jednakze d piero pierwszy poczgtek 
do uporzgdkowania tej naglgcej i pilnrj spraAvy. Tymczasem Warsza
wa nie posiada dotychczas rzezni, av ktörych bieie bydla i handel mig- 
sem bylyby skoncentrowane i przy pomocy ktörych zdrowie pnbli- 
czne z tej strony byloby nalezycie zabezpieczone. Warszawa posiada 
wprawdzie swe rzeznie, ale stan ich wola poprostu o pomstg do nicba. 
Barbarzynskie jest  urzadzenie rzezni, barbarzynskie i bicie. Hrudy 
zcwngtrzne idg w zaAVody z dzikoScig obejscia oprawcöw, podtrzymu- 
jgc av nich iüstyukta drapieznoSci i zngcania sig. Na dobitkg av rzez- 
niach warszawskich grasuje nadzwyczajna iloSc szczuröw, o ktörych 
A v y tg p ie n iu ,  wobec istniejgcych warunköw, moAvy by6 nie moze.



Czy z tych brudnych i blotuych jam, nie spadnie kiedy na miasto 
cigzka zaraza, trudno powiedziec, ale to pewna, ze stoimy w tej spra- 
wie nizej od najlichszych miasteczek zachodniej Europy. Sprawa 
centralnej rzezni warszawskiej kolacze sig juz od dwudziesta lat. 
Ostatecznie magistrat wygotowal obszerne projekty: techniczny 
i finansowy, i te do decyzyi wyzszej wiadzy przedstawil. Niezaleznie 
od powyzszych projektöw, magistrat wystgpil o upowaznienie do wy- 
wlaszczenia gruntöw i nabycie takowyc'n na koncu miasta, we wsi 
Kolo, gdzie rzeznia ma byc wystawiong.

Nie wielu z pomigdzy mieszkancöw Warszawy zna dobrze oko- 
lice swego PowiSla. Dzielnica ta wyobraza nieregularny zlepek, jak  
gdyby wigzankg, z röznych czesci zlozong. Pod wzglgdem porzgdköw 
stan rzeczy na Powislu pozostawia wiele do zyczenia. Zaniedbanie 
spotykamy wszgdzie. Bruki w zlym stanie, trotuary liehe, przerywa- 
ne poprzecznemi sciekami, rynsztoki pelne fabrycznych i innych od- 
ply wöw. OSwietlenie, wprawdzie gazowe, ale gorsze, niz g d z i e i n d z i e j ,  

nie zobaczysz tramwaju. Zachodzi istotnie razgey kontrast migdzy 
görng czgscig miasta a tg dzielnicg. To dwa odrgbne Swiaty. J a k  wy- 
tlömaczyö to zaniedbanie? Sprawa to dluga i nie mozna powiedziec, 
azeby o niej u nas uie myslano wcale. Do pew'nego stopnia przebu- 
dzeriem sig z letargu byla decyzya Rady Administracyjnej z 1853 r. 
i plan z 1802 r. obulwaro wania m. Warszawy. Plan ten, podany przez 
inzyniera Judkg, utongt w zapomnieniu i dopiero w r. 1882 wystgpil 
znowu z projektem baron Frenkel, zgdajgc za urzgdzenie bulwaröw 
na Wisle, oddania mu na wlasnoSc calej przestrzeni pomigdzy ulicami 
Dobrg i Solcem a Wislg. Zarzuty, czynione projektowi, byly powa- 
zne i upadl on tez w zarodku. Dopiero w r. 1884 wydarzyl sig fakt, 
ktöry wprowadzil kwestyg regulacyi rzeki na tory praktyczne. Byla 
to powödz, skutkiem ktörej Wisla zmienila swoje lozysko i zamulila 
smoka wodociggowego. Skutkiem tych zdarzen powstaly plany regu
lacyi Wisly w obrgbie miasta i roboty najpilniejsze wykonane zosta- 
ly migdzy r. 1885 — 1889. Inzynier Devars wystgpil w r. 1889 z  pro- 
jektom urzgdzenia bulwaröw i uporzgdkowania samego Powisla, a tytu- 
lem wynagrodzenia zgdal oddania na wlasnosc gruntöw migdzy Do- 
brg i Solcem a nowem wybrzezem. Devars jednak dgzyl do zwgzenia 
koryta Wisly od strony lewego brzegu, skutkiem tego projekt, jak- 
kolwiek uznauy za pozyteczny, nie przyszedt do skutku.

W zwigzku z kwestyg bulwaröw stoi kwestya mostöw na WiSle. 
Pomigdzy r. 1859 a 18(>9 zbudowany zostal, kosztem skarbu, most ze- 
laztiy na kamiennych oporach, ktöry dotgd istnieje i stanowi jedyug 
komunikacyg pieszg i kolowg pomigdzy dwoma brzegami rzeki.



Jeszcze przed trzydziestu laty podniesiono potrzebtj nowego inostu. 
Ostatecznie za ks. Imeretynskiego wygotowano nowy projekt mostu 
z obwalowauiem Saskiej K§py na 4£ miliona rubli i projekt powrvzszy 
zostal dobrze przyj§ty w Petersburgn. Tym sposobem sprawa mostu 
wchodzi stanowczo na drog§ urzeczywistnienia si§.

Sprawa gmachöw szkoluych miasta Warszawy jes t  zupelnie no- 
w'a dla uaszego kraju. Powstaje tez przy tej sposobnoäci pytanie: czy 
troska o osw'iatg, a w szczegölnogci o budow§ dla niej gmachöw, na- 
lozy do obowiijzköw takich jednostek administracyjnych, jakiemi s$ 
miasta? Ze stanowiska prawa obowii}zujij,cego niema u nas ciala, czyli 
organu publicznego, ktöryby byl obowi^zany tem zadaniem kierowad, 
popierac je  i rozwijac. Inaczej rzecz si§ przedstawia z punktu rze
czy zasadniczego. Gospodarstwo miejskie winuo si$ troszczyc
o oswiat§ imoralne zdrowie warstw uizszych. Jeszcze w r. 1887 W ar
szawa przy 439,174 mieszkancach wydala z funduszöw miejskich na 
cele oswiaty zaledwie 195,250 rb., co daje 24 kop. na mieszkanca-, 
w dziesitjc lat pözniej wydala tak samo 24 kop. na glow§, kiedy 
w tymze 1887 roku Petersburg wydal 78 kop., Lipsk 4 ib., Ko- 
penhaga 3 rb. W ostatnieh czasach polozenie rzeczy si§ zmienilo 
w Warszawie na lepsze. W roku J 9U1 wydano na cele oswiaty po 47 
kop. na glow§, cho6 w tymze roku wydano w Petersburgu witjcej, niz 
rubla na glow§. W  r. 189(i zawiadomil prezydenta miasta dyrektor 
szköl, ze potrzeba szköl w Warszawie przekracza okilkakrocistniejijcjj, 
ich iloSc, i ze z tego powodu nie przyj^to do szköl zglaszajsjcych si$ 
dzieci 73n/0 chrzescijanskich, a 62% zydowskich. Wobec tak bolesne- 
go polozenia, inspektor szköl domagal si§ otworzenia kosztem miasta 
30 nowych szköl elementarnych, co jednak szybko zmienil, wymaga- 
jijc 47 szköl. W  nast§pstwie tego magistrat wniösl do budzetu za rok 
1898, ponad dotychczasowy kredyt 55,000 rb. i 32 nowe szkoly ele- 
mentarne otworzone zostaly.

Wkrötce potem tenze sam inspektor szköl zawiadomil prezy
denta miasta, ze mimo 32 szköl nowych, inspektura byla zmuszona 
odrzucic 1900 zglaszaj^cych si§ kandydatöw dla absolutnego braku 
miejsca w szkolach. W takich warunkach inspektor domagal 

zalozenia 60 nowych szköl: a kurator powi^kszyl zijdanie powyz- 
sze az do (i(!. Magistrat uczul si$ sklonnym do otworzenia 20'nowych 
szköl, ale ks. Imeretynski uznal, ze to za inalo, i w 1899 r. powstalo 
istotnie 40 szköl nowych. Z powodu niedostatköw w dotychczasowych 
budowlach szkolnych, kurator poruszyl kwesty§ budowy gmachöw 
miejskich, jako koniecznych do zabezpieczenia rozwoju fizycznego 
dzieci w szkolach. Po wyjasnieniu nalezytem kwestyi, magistrat



w projekcie inwestycyi dla Warszawy, zlozonym w czerwcu 1902 r., 
zaproponowal pobudowanie na poczgtek dwöch gmachöw szkolnycb, 
na 1,500 dzieci kazdy, kosztem 400,000 rb., liczgc po 200,000 na 
gmacli. P ro jek t powyzszy zostal wogöle przychylnie przez wyz- 
sze wladze przyjgty i nalezy spodziewac si§, ze wkrötce owa spra
wa wejdzie na drogg praktycznego urzeczywistnienia. Winnismy tez 
szczere uznanie magistratowi, ze w jednej z najwazniejszych adotgd 
zaniedbanych spraw miejskicl), wszedl na drogg pozytecznego 
czynu.

W zakonczeniu swego cennego studyun), autor zazuacza, ze 
Warszawa postawila zaledwie pierwszy krok na drodze akcyi spole
cznej, skierowauej ku zadosycuczynieniu pot.rzebom miejscowym i po- 
zostaje w tyle w poröwnaniu z ruchliwg dzialalnoscig miast wogöle. 
.Jestesmy w tych rzeczach zdystansowani przez miasta Rosyi euro- 
pejskiej, a nawet Syberyi. Jeszcze przed dwudziestu pigciu laty 
Warszawa w kieruuku socyalnych potrzeb miasta prawie nie nie czy- 
nila, municypalnosc tongla w obezwladuieniu i uSpieniu. Sprawa ka- 
nalizacyi i wodociggöw wywolala ruch. Zualazly sig drogi przelama- 
uia lodöw za pomoeg rozporzgdzen wyjgtkowycb i dzialalnoSc spole- 
czna nieistniejgcej prawnie gminy, zaczela sig powoli rozwijad, 
przybierajgc, w miarg postgpu, coraz zywsze tgtno i budzgc powoli 
uspione sily do dzialania. Wdzigcznoäc sig tez nalezy zmarlemu gene- 
ralowi Starynkiewiczowi i wszystkim, ktörzy z nim pracowali, ze 
wsröd trudnych warunköw zdolali wprowadzic maszyng miejscowg na 
takie tory.

Ksigzka Adolfa Suligowskiego, przedsigbiorstwom m. W arsza
wy poswigeona, jest  ciekawetn studyum ekonomicznem i administra- 
cyjnem, ktöre poucza nas gruutownie o zadaniu samorzgdu wielkiego 
miasta i zadania te nietylko politykg administracyjng, ale i politykg. 
ekonoiniczng uzasadnia. Autor wykazuje dokladnie, ze brak samo- 
rzgdnej organizacyi, opöznil w Warszawie rozwöj najwazniejszych 
zadari lokalnego samorzgdu, zaznaczajgc przy tem, ze wszelkie reformy 
doszty do skutku, dzigki jedynie niezwyklej gorliwoSci prezydenta 
Starynkiewicza, krgpowanego biurokratyczug. maszyueryg na kazdym 
kroku i zmuszonego odwolywad sig do nadzwyczajnych srodköw, 
czyli do decyzyi wladz ceutralnych w Petersburgu. Mimo zdawaloby 
sig, nieprzeby tych trudnosci, Warszawa, dzigki Starynkiewiczowi, po- 
stawila pierwszy krok na drodze przedsigbiorstw, ktöre sg, wlasciwie 
möwige, zadaniami administracyi lukalnej, i wszystkie te zadania 
autor przedstawil nietylko w historycznym przebiegu, ale i w grunto- 
wnem admini.stracyjno-ekonomicznem uzasadnieniu. Przytem wyklad



w ksigzce Suligowskiego traktowany jest poröwnawczo. Przedsta- 
wiajgc nam kazde wiyksze przedsiybiorstwo m. Warszawy, czyli, ina
czej möwigc, kazde nowe zadanie samorzfjdu lokalnego, autor nie 
ogranicza si§ na przytoczeniu wyczerpujgcych cyfr statystyeznych, 
ale poucza nas gruntownie, jak  te wszystkie zadauia samorzgdu miej- 
skiego rozwijaly si§ w Cesarstwie Rosyjskiem i na Zachodzie 
Europy.

Rozumowanie Suligowskiego jes t  pod wzglgdem publiczno-pra- 
wnym, zaröwno jak i pod wzglgdem ekonomicznym, gruntownem, wy- 
czerpujgcem, a tem samem niezwykle pouczajgcem. Sgd jego o udziale 
obywatelskim w komisyach specyalnych jest rozumnym, dojrzalym, 
a przedewszystkiem wyrozumialym. Autor strzegl si§ pottjpiania 
zdan przeciwnych i mial w tem wielkg slusznoSc. Wszyscy bowiem 
specyalisci, czy niespecyaliSci, uczyli si§ dopiero stawiac pierws/.e 
kroki w kierunku wielkich przedsi§biorstw i blydne przekonania, 
mylne obrachunki, a przedewszystkiem gorzkie rozczarowania mu
sialy zjawiac si§ po kolei, aby wytworzyc nalezyte i do£6 drogo opla- 
cone doswiadczenie. Jesli jednak zwröcimy uwag§ na sum§, ktörg 
Londyn oplarit swe doswiadczenie w powyzszytn kierunku, to 
wdziycznosc nasza dla Starynkiewicza i tych, co z nim pracowali, 
znakomicie si§ powi§kszy. Autor zasluzyl sobie röwniez na powazne 
uznanie w naszem spoleczenstwie, gdyz, dajgc cenne wskazöwki na 
przyszlosc, oddal hold nalezyty i powinny przeszlej zasludze.

A. R.

JOSEPH WIRTH. Le marechal Lefebvre, Due de Danzig, (1 7 5 5 — 1820) 1!)04.

Z grona wybitniejszych postaci napoleonskich, jednemu tylko 
Lefebvrowi, ksiyciu Gdaüska, uie poäwiycouo dotychczas, jak  W irth  
utrzymuje, wyczerpujgeej biografii. Niesprawiedliwe zapomnienie 
zdawalo si§ ogarniac go niepamiycig. Wszyscy inni marszalkowie, 
a  naw'et niektörzy senatorowie, mieli nietylko swych historyköw, ale 
pozostawili pröcz tego po sobie pami§tniki. I pod tym wzgl§dem L e
febvre pozostawil pustkfj po sobie, ktörg W irth postanowil odpowie- 
dnio do wymagan historyi wypelnic. Tego rodzaju praca historycz- 
na okazala si§ i z tego powodu niezbfjdna, ze do tego wszystkiego co 
dotgd pisano o Lefebvrze, zakradlo si§ duzo bt§döw. Duch strouniczy, 
zla wiara, wreszcie zawis6 czy nieswiadomo£6 , otoczyly cale jego zy-



cie falszywq. legendfj, k t6r«j. liistorya powinna sprawdzic i nalezycie 
poprawid. Wprawdzie Lefebvre nie byl jedynyra marszalkiem wzgltj- 
dem ktörego dopuszczono si§ niesprawiedliwo^ci. Wogöle zaden 
z biograföw, ktörzy pisali o m§zach z czasöw rzeczypospolitej i cesar
stwa, nie dopelnil w calosci swego obowigzku wzgl^dem prawdy, 
sprawiedliwosci i slawy narodowej. Duch sekciarski opanowat 
wszystko i nieoszcz§dzil zadnej postaci. Naturalnym czasu biegiem 
i Lefebvre musial znalezc swych potwarcöw. Zdobyl 011 zanadto 
wielkie i wysokie godnoäci, azeby mögl ujsd zawisci, a Charakter jego 
pewny i prawy, mimowolnie prowokowal zawisci stronnicze.

Biograf ksi^cia Gdaüska podjgl zadanie skreslenia port.relu 
niarszalka jako czlowieka, pod kazdym wzgl^dem. Nietylko witjc dlu- 
goletnia karyera militarna stala si§ przedmiotem studyöw Wirtha, 
ale jego praca odtwarza dziecinstwo marszalka, jak  i cale jego zycie 
prywatne ze wszystkiemi usposobieuiami i slabostkami w ognisku do- 
mowem. Autorowi udalo si§ spozytkowad w tym celu duzo dokumen- 
töw nieznanych i niewydanych dotychczas. One to wlasnie pozwolily 
biografow’i rzucic wiele charakterystycznego swiatla na postac Lefe- 
bvra. Byc bardzo moze, ze inni marszalkowie mog$ si§ pochwalic 
swietniejszymi zwyci§stwami niz Lefebvre, ale zdaniem W irtha za
den z nich nie wykazal takiej wartosci moralnej i nie mögl si§ po- 
szczycid charakterem tak zacnym i wysoce sympatycznym. Odwaga 
byla przymiotem wspölnym wszystkim wybitniejszym postaciom woj- 
skowym z napoleonskiej epoki. Wszysey tez marszalkowie pozyskali 
mniej wi§cej röwni). slaw§. Lefebvre pozostal jednak wyjijtkiem co si§ 
tyczy bezinteresownosci, zaparcia si§ i lojalnosci, to jest wyjij,tkiem 
pod wzgledem zacuosci etycznej, ktöra u innych ust§powata czysto 
miejsca nizszym ambicyom, czy instynktom. Lefebvre razem ze 
swoj$ zoui), otoezony byl aureolq, dobroczynnego czlowieka, ktöry 
rozciqgal troskliw^ piecze nad starymi weterauami. Pochodzil 011 

z Alzacyi i zachowal wiernie pietno swego prowincyonalnego poclio- 
dzenia. Poznad w nim bylo mozna zawsze alzatczyka po jego nieu- 
straszonem m§stwie i po jego niczem i nigdy nie zamtjconem przy- 
wi^zaniu do Francyi. Jednem slowem Lefebvre nalezal nietylko do 
najswietniejszych bojowniköw napoleonskich, ale i do najpi§kniej- 
szych charakteröw owej epoki.

Lefebvre urodzil siij w 17'> 1 r w Rouffach, malem miasteezku 
görnej Alzacyi. Ojciec jego byl mlynarzem, ale pröcz tego zawodo- 
wego zaj^cia piastowal godnogc muuicypaluij straznika bram miasta, 
ktöry jednoczesnie czuwal nad spokojem zewn§trznym swego grodu. 
Lefebvre-ojciec sluzyl nawet swego czasu w huzarach slynnego pulku



de Berchimy i wraz z niemi wypgdzal w r. 1744 Austryaköw z Alza- 
cyi dowodzonych na6 wczas przez dzikiego partyzauta Meuzella. Oj
ciec odumarl Lefebvre'a w ösmym roku jego zycia, a w 18 przyszly 
inarszalek Francyi wstgpil do regimeutu gwardyj francuskich, cieszg,- 
cego sig jaknajlepszg opinig wojskowg i obserwujgcego surowg dy- 
seypling. Poniewaz Lefebvre w gwardyi pozostawaj przez latdziesigö 
w stopniu sierzanta, przeto potnawiano go o brak wychowania domo- 
wego i zaniedbanie elemeutarnego wyksztalcenia wojskowego. Ma- 
wiano zwykle o Lefebvrze, ze sluzg.c w gwardyach francuskich, nie 
wiele wigcej sig nauczyl, jak  komenderowac plutonem piechoty. Okoli- 
cznosci z doby rewolucyi zdolaly go jedynie posuu$c do wybitnych 
stopni wojskowych. Jako general dywizyi dokonal rzeczy wiscie nie- 
pospolitych rzeczy; jako general glöwnodowodzgcy, nie potrafil ope- 
rowac nalezycin wielkg armig.

Wszystkie tego rodzaju dorywcze sgdy pragngly dla Lefebvre'a 
ustanowic wyjgtkowe warunki. Owi surowi biografowie zaponmieli 
widocznie, ze Masseua ukochane dziecko zwycigstwa i wedlug opinii 
samego Napoleona jeden z najlepszych taktyköw, byl zaledwie podo- 
ticerem w pulku, az do wybuchu rewolucyi i Soult uwazany przez ce- 
sarza za pierwszego manewrzystg w Europie, nie skonczyl nigdy za- 
dnej szkoly militarnej. Nie mozemy wigc byc dla wojowniköw na- 
poleonskich nadzwyczaj wymagajgcymi i oceuiad ich podlug zwyczaj- 
nej normy. Matka Lefebvre, byla niewgtpliwie wiesniaczkg, niepo- 
siadajgcg jgzyka francuskiego, ale za to pisala dobrze po niemiecku 
gwarg alzackg i listy jej jakie sig dotychczas w archiwum w Roulfach 
przechowaly, przekouy wajg, ze nie byl to umysl ograuiczony lub po- 
spolity. Zresztg w wychowaniu pierwot.nem pözniejszego marszalka 
brat udzial ksigdz Lefebvre, ktöry nie zaniedbywal röwniez i po- 
c/cgtkowego wyksztalcenia. IJoSd, ze pözniej Lefebvre möwil nietylko 
dobrze i biegle po niemiecku, ale rozumial lacing i pisarze lacinscy 
bylijego faworytalnymi autorami. Jako  mlody zolnierz dawal lekcye 
aby tym sposobem zdobyc sobie obfitsze fundusze. Styl panujgcy 
w jego listach, rozprawach, przemöwieniach, uie jest  bynajmniej gor- 
szym od stylu innych generalöw. Mysl swojg potrafil zawsze wyra- 
zadjasno i logicznie, jedynie ortografia szwankowala nieco, ale c/.yz 
byla lepsze ortografia Napoleona, Lannesa, a nawet owego erudyta 
Latour’d Auvergne?

W bardzo mlodym wieku uczuwal Lefebvre sklonnosci do za- 
wodu zoluierskiego i majgc lat 18 prosil wuja swego o pozwoleuie 
wstgpienia do wojska. Wuj jednak nie zgodzil sig na to i zamieizal 
mlodzienca umie-scid w seminaryum w Strasburgu. Lefebvre ulotuil



sig tymczasem z domu opiekuua i w Neuf-Brisach zapisal si§ do gwar- 
dyi francuskiej w tem przekouaniu, ze si§ zapisuje do pulku ktörego 
miejsce stalego pobytu jest, w Paryzu. Widzgc si§ zawiedzionym, al
bowiem w Neuf-Brisach przyjmowauo tylko zapisy do pulköw gwar- 
dyi francuskiej, konsystujgcych w Alzacyi, powröcil skruszony do wu- 
ja, a ten nawzajem pozwolil mu wstgpic do wojska. Uszczysliwiony 
mlodzieniec puScil siy zaraz piechotq, w podröz, w bluzie niebieskiej
i z wyzetkiem zawieszonym 11a kiju. Gwardye francuskie, konsystujtjce 
w Paryzu, przyjyty go w swöj poczet w r. 1773, gdy nie mial jeszcze 
skonczonycli 18 lat. Przez lat 15 sluzy! wtym wyborowym pulku, ktöry 
zostal utworzony w r 1563 i przez dwa wieki uwazanym byl za pierw
szy pulk po krölewskich gardes du corps, skladajgcych sig wytgcznie 
ze szlachty. Regiment gwardyj francuskich obdarzony byl rozmai- 
temi przywilejami; i tak migdzy innemi, przyjmowano do niego tylko 
francuzöw, tworzyl garnizon Paryza, a koszary jego znajdowaly si§ 
na przedmieSciach. Pröcz tego az do czasöw rewolucyi pulk ten skta- 
dal sig z 6 batalionöw, a liczba zoluierzy dochodzila w nim do 6 O0O. 
W czasie bitwy, to jest  w obliczu nieprzyjaciela, regiment gwardyi 
francuskiej mial prawo zajijc pozycyg srodkowg, ( entralna, przed. 
wszystkiemi innemi oddzialami wojsk. \V koncu gdy jakiekolwiek 
miejsce oblegane otwieralo biamy, regiment gwardyi mial prawo 
wejsd pierwszy, a niekiedy wejs6 wylgczuie jezeli posiadal dosta- 
teczng iloäc wojska do jego strzezenia. Wiecej niz od wieku, pulk 
gwardyi francuskiej slyngl z surowej dyscypliuy i z poczucia lionoru, 
wigeej nizli inne pulki w Paryzu; nawet obiegalo przyslowie.iz w owej 
epoce mozna bylo znalezc trzy klasy uczciwych i zacnych ludzi, a byli 
niemi proboszczowie, notaryusze i gwardziSci francuscy.

Mlody Lefebvre byt zatem w dobrej szkole i nie dziwnego, ze ta- 
ki pulk uczynit z niego dobrego, wyewiezonego zolnierza 1 przejgtego 
nawskros poczuciem honoru. Cztery lata pozostawal Lefebvre na 
stanowisku prostego zotnierza i zyl w twardych i surowych warun- 
kach oddau3r zupelnie panszczyznie wojskowej. Pierwszy raz za- 
ciggiigl wartg przed mieszkaniem marszalka Broglie, pözniej nieraz 
sobie owg czynnosc sluzbowg przypominat. Z powodu zachowania sig 
pulku podezas wzigeia Bastylii, utrzymywano, ze gwardzisci francu
scy pozbyli sig dyscypliuy i nie mogli uchodzic za wojsko wyborowe. 
Liczne fakta temu przecza, wykazujijc natomiast, ze podezas komen- 
derowania marszalka Birona, putk uchodzit za najlepiej wyewiezony
i najlepiej wydyscyplinowany w wojsku fraucuskiem. W 1782 r. Lefe
bvre zostal mianowany sierzantem i pokazato si§, ze juz wtedy mar- 
s/.alek Biron cenit w mlodym kapralu Lefebvre, Charakter silny izdol-



ny do zapanowania nad zolnierzami. W r. 178S mianowal tez Biron 
Lefebvra pierwszym sierzantem, co dowodzi, ze marszalek dostrzegl 
w nim wybitne przymioty, kwalifikiijfjce go na wybornego podolicera.

Wkrötce po otrzymaniu nominacyi na sierzanta, w 1783 r. L e
febvre ozenil sitj z Katarzyng. Hübscher, alzatkq,, dwa lata starszsj. od 
niego. W akcie slubnym nazwano Lefebvre’a nauczycielem jgzyköw, 
a pomini§to jego sierzanckf), godnoäc. Nazw§ nauczyciela j^zyköw 
zawdzi§czal tej okoliczno£ci, ze zanim zostal sierzantem, powi^kszal 
swe skromne dochody dawaniem lekcyj jgzyka niemieckiego i laciny. 
Co si§ tyczy zony Lefrbvre’a, to nieumiala si§ ona podpisad na akcie 
£lub nym. Wkrötce jednak nauczyla si<j pisad po niemiecku i byla wy- 
boriiij, nauczycielkij. swych dzieci. Zona Lefebvre’a byla zawsze wiernq, 
towarzyszki} i przyjaciölk$ swego malzonka. Pözniej powtarzala 
ona z dumfj, ze moze zapomnied o tem, ze jest ksi§zna, ale pamieta
i pami§tad bedzie o tem, ze jes t  zonsj. Lefebvre’a. W r. 1789 przy 
wzi§ciu Bastylii Lefebvre uratowal zvcie wielu oficerom, ktörych tlum 
chcial zamordowad i otrzymai medal za uslugi oddane sprawie publi- 
cznej, zaröwno jak  i za walecznoSd osobistij W krötce po tem wy- 
szedl ordonans krölewski rozwiaZujjjcy gwardye francuskie. La 
F aye tte  zostal upowazniony do przyj^cia i wcielenia zolnierzy gwar- 
dyi francuskiej do szeregöw gwardyi narodowej. Lefebvre przeszedl 
w tymze roku 1789 do najlepszego bataliomi gwardyi narodowej i to 
w stopniu oficera.

Na tem nowem stanowisku niezazywal on jednak wiele spokoju. 
Lefebvre w przeciagu dwöch miesi§cy zostal dwukrotnie rannym.
I ierwszq ran§ otrzymai wobronieciotek krölewskich, ktöre si§ cheia- 
ly  wybrac do Rzymu i przez podejrzliwe ttumy w dzien bialy zostaly 
i ; padnifjte; drugi) rang otrzymai w podobnych okolicznogciach osla- 
ni. ji)c rodzin§ krölewski) przed tlumem, ktöry nie chcial pozw'olic na 
jej przeniesienie sitj z Tnilleryöw do palacu w St. Cloud. Jeszcze raz 
trzeci oddal Lefebvre powazni) uslug§ rodzinie krölewskiej, ale tym 
razem obeszlo si§ bez rany. Hylo to podczas niefortunnego powrotu ro- 
dziny krölewskiej z Varennes w 1791 r. Gniewne tlumy otaczaj^ce 
karet§ krölewski), byly sklonne do brutalnych naduzyc i tylko nieu- 
straszona odwaga Lefebvre’a powstrzymala je od gwaltownej ostate- 
cznogci. Wdzi§czny monarcha obdarzyl go orderem S-go Ludwika, 
a wkrötce potem mianovvano go kapitanem.

Dekretem z d. 10 wrzesnia 1792 r. zolnierze gwardyi narodowej 
zostali wcieleni do armii czynnej i wyslani na wschodnii) granict^ 
Batalion, w ktörym znajdowal si§ Lefebvre, bronil uporczywie twier- 
dzy Thionville, obleganej przez ksi^cia Hohenlohego. Twierdzy bro-



nil general Wimpfen z niewielkg zalogg i to bronil walecznie nie 
zwracnjgc uwagi na bombardowanie. Mieszkancy wystawili nawet 
11a walacli konia z drzewa i polozyli napis: Prusacy zdobgdg wtedy 
Thionville, gdy ten kon zacznie jesc siano. W krötce potem Hohenlo
he zniösl oblezenie twierdzy, a dla Lefebvra rozpoczela sig era nieii- 
stajgcych zwycigstw, ktöra prawie bez przerwy trwala lat siedm. 
Lefebvre za wzorowe zachowanie sig napolach bitew awansowal szyb- 
ko. Juz  w r. 179ö spelniat prowizorycznie obowigzki generala dy- 
wizyi, a wkrötce potem otrzymal nominacyg na dowödzcg dywizyi 
W  bitwie pod Fleurus Lefebvre swoj« m niczem nieustraszonom mgz- 
twem przyczynit sie jaknajwigcej do zwycigztwa. Nie mniej swie- 
tnem bylo zachowanie sig Lefebvra w bitwie pod Aldenhoven, gdzie 
blizko 2ö0 .o0 0  wojowniköw walczylo ze stron obu.

W 1799 roku Lefebvre przybyl do Paryza, aby sig leczyd z licz
nych ran i wtedy oddano mu dowödztwo 17 dywizyi, konsystujgcej 
w stolicy. Przedewszystkiem surowg dyscypling utrzymal on mocno 
podkopa iy porzgdek wojska. Dzien 18 Brumaira zastal Lefebvra 
zupelnie po stronie Bonapartego. .lako gubernator Paryza dzialal 
011 z catg, ufnoscig, nie wiedzqc uprzednio nie a nie 0 planadi skrytych 
Napoleona. Trzeba przyznac, ze cesarz staral sig wynagrodzic uslugi 
Lefebvre’a, oddane jego sprauie  w tym czasie. W .siedeni lat pözniej 
mianujgc go ksigeiem Gdanska, zaznaczyl wyraznie, ze 011 to najwig- 
cej go popart w pierwszym roku jegro panowauia. Zaraz tez po 18 
Brumaira zostal Lefebvre mianowany komendantem okrggu Sekwa- 
ny i czlonkiem Senatu. Nazajutrz zas, po otrzymaniu korony cesar- 
skiej, Napoleon mianowat 14 marszalköw, a czterech z pomigdzy sena- 
toröw, pomigdzy ktörymi znajdowat sig i Lefebvre. Uo tytutu mar- 
szatka dolgczone byly dotaeye i domeny, ktöre nie omingly takze
i Lefebvre’a. Po nominacyi otrzymal on domeny we Francyi, aw  1809 r. 
dolgczono do tego w Westfalii i Hannowerze, ktöre pi zynosity wigcej 
niz 150.000 fr. W bitwie pod Jeng komenderowal Lefebvre piechotg 
gwardyi i zasluzyt sobie 11a wysokie uznanie monarchy. W tejze .sa
mej bitwie odznac/.yl sig takze syn Lefebvre’a.

Najswietniejszym jednak militarnym czynem marszalka L efe
bvre’a bylo oblgzenie Gdanska, ktörego obrona powierzong zostala 
marszalkowi Kalkreuthowi, majgcemu do pomocy stynnego iuzyniera 
Brusnarda. Garnizon bronigey Gdanska skladat sig z 12.000 Prusa- 
köw i 2.000 Rosjan, czyli, ze byl silniejszym od wojsk, ktöremi Lefe
bvre rozporzgdzal. Przytem uie wszystkie oddzialy, ktöremi Lefe
bvre dowodzil. byly wyborowe! Sasi bili sig dobrze, ale nie 
byli ozy wieni dobrg wiarg i do roböt fortyfikacyjnych okazali sig ma-



io przydatni. Badenczycy nie byli zdolni ani do ognia ani do pra
cy, a Polacy z nowego powstania mieli wprawdzie zapai, ale nie byli 
przyzwyczajeni do wojny i dlatego zagniezdzita si§ wsröd nich dezer- 
cya. Azeby zapobiedz tej ostatecznosci, trzeba bylo Polaköw lepiej 
zy wid niz Francuzöw, chociaz uie oddawali takich dobrych uslug woj- 
skowych, jak ci ostatni. Ten sam zarzut jednak dotyczyt i niemcöw, 
a na nich jednych uskar/a l si§ Lefebvre, ze nie chcg robid dopöki nie 
majg brzucha pelnego, ze jedzg dafeko wiycej niz francuzi; zastugg 
tez niemalg marszalka Lefebvre’a, byla ta okolicznosc, ze armii oble- 
gajgcej, ztozonej z tylu röznolitycli pierwiastköw, uadat kierunek je- 
dnolity. Zuajdowat si§ on zawsze wsröd swych wojsk i przybywal 
tarn, gdzie grozilo najwieksze niebezpieczeristwo. Rozwijal nieu- 
ustajgcg czynuoäd pomimo 51 lat wieku i rozlicznych dolegliwoäci.

Oblyzeuie Grdanska pozosfanie, bezwgtpienia najpiykniejszym 
z czynöw militarnych Lefebvre’a. Armin francuska byla albowiem 
mniejsza od garniznnu obleganego, a w dodatku oblezenie samo przed- 
stawialo wiele i to niezwyktych trudnosci. Z tem wszystkiem Lefe- 
bvre w osiggniyciu ostatecznego celu okazal duzo zdolnoSci i tych mu 
uie odejmg zawistne Swiadectwa, pochodzgce od niektörych francu- 
skich geueralöw. W najrrody za oblyzenie Gdanska, zakoiiczone szczy- 
sliwem z ij§ciem miasta, Napoleon mianowat Lefebvre'a ksiyciem (dnc) 
Gdahska, czem ucieszyl wigeej Alzatczyköw anizeli samego marszal
ka. Nastypnie spotykamy Lefebvre'a, odznaczajgcego sit; zaszczytnie 
w kampanii hiszpanskiej 1808 roku. W r. 1809 brat udzial w bitwie 
pod Eckmiihl i zdgzyt w ostatuiej chwili przybyd ze swemi wojskami 
pod Wagram. Wreszcie jemu przypadlo dwukrotnie zadanie stlu- 
mienia powstania w Tyrolu. Podezas kampanii 1812 r. Lefebvre stra- 
cit syna, b§dgcego juz geueratem francuskim, a sam wyszedt caly 
z pobojowisk 1812—13 i 14 roku. Po wzieciu Paryza, gdy Lefebvre 
przedstawiony zostat Cesarzowi Aleksandrowi, ten go zapytat: czy 
si§ znajdowal pod murami Paryza, gdy nadciagntjta armia sprzymie- 
rzonych? Nie, odpowiedziai marszalek, mialem to nieszcz§scie, iz nie 
moglem przybyd doSc wczeSnie. A wi§c gniewa to pana, ze mnie wi- 
dzisz?—dorzucit A leksander—i otrzj mal, jako objasnienie nastypujgce 
slowa: Najjasniejszy Panie! jestem peten uwielbienia i wdziycznosci 
dla wojowuika, ktöry z takiem umiarkowaniem uzywa zwycigstwa, 
ale swojg drogg, wzdrygam si§ widzgc zwyciesc§ w mej ojezyznie. 
Winszujy ci takich przekonan, panie marszalku — odrzekt Cesarz — 
powiykszajg one jedynie möj szacunek dla ciebie.

Ludwik X V II I  s tara l si§ zjednac nadzwyczajng uprzejmoScig 
wszystkich marszalköw i dla Lefebvre'a wigenie mögt byd oboj§tnym.



Gdy go pierwszy raz ujrzat kulej^cego z powodu cierpien pedogry- 
czuych, ktöre i jemu dolegaly, rzekt z pewnijtroskliwoäcii}: A wiec, 
marszatku, i ty zaliczasz si§ do naszych. Wszysey prawie marszatko- 
wie zostali przez Ludwika X V II I  mianowani czloukanu izby paröw, 
ale wszysey odczuwali to, ze nowe rzijdy icli nie lubii}, i mogli za 
Ney’em powtörzyc stowa, ktöre rzekt do Aleksandra I: „Pochlebiajij 
mi, ale mnie nie cierpi§“. Dwör Ludwika X V I I I  obrazat przedewszyst- 
kiem zony marszatköw, a zon$ Lefebvre’a uwazat za ex-wiwandier- 
k<j, eo zupelnie nie byto zgodnem z rzeczywistoÄeiij. Z tem wszystkiem 
Lefebvre otrzymat od Ludwika X V II I  nominacy§ na cztonkaizby pa
röw, ale po bitwie pod Waterloo odjtjto mu t§ godnosc wraz z pensyi} 
niarszatka Francyi. Dopiero w 1817 r. powröcit mu Ludwik X V II I  
butaw§ marszalkowskij, wraz z pensyi}, a w r. 1819 zwröcono mu god- 
nos<5 para, ale dopiero po staraniach czyuionych u rz^du przez Le
febvre’a.

Wirth przedstawitnam szczegötowo dziatalnoSc Lefebvre’a wse- 
naeie napoleonskim i burbonskim, dal nam dokladny portret jego zony, 
dowodzjjcy jak  niestusznie uczynil z niej Sardou typ pospolity i ru- 
baszny w postaci pani Sam-Gene. Jednem stowem znajdujemy 
w ksiijz'-e VVirtna wielkie bogaetwo szczegölöw wydobytycli staranuie 
zröznych archiwöw i rzucnjijcych sympatyczne swiatlo nietylko na 
Lefebvre a ale i na jego zon§. W studyum W irtha odtworzony zostat 
Lefebvre, jako wojowuik niepospolity, chociaz nie najstynniejszy z po- 
sröd marszatköw Napoleona. Ale je^li wsröd towarzyszöw po mieczu 
mial takich, co go przewyzszali staw$ wojenni}, tocharakt.erem zaenym
i wolnym o I egoizmu, nie dat si§ zacmic mkomu. Nie splamit si§ on 
ani chciwoSciq,, ani nielojalnogci;} i pod tym wzgl§dem ksiijze Gdanska 
lialezec bedzie do najpi§kniejszych postaci napoleonskich. Ksi$zka 
W irtha odtworxyta nam postac Lefebvre’a starannie i z wyezerpaniem 
sumiennem materyatu archiwalnego.

A. R.

S. MACHLKJI): Julian Apo.stata. Odezyt. Warszawa, 1904.

W swym udatnym i starannym odczycie autor przypomina, ze 
dopiero po blizko trzech stuleciach krwawej walki z pogahstwem 
zwyci§zyta wiara Chrystusowa. Do konca trzeciego wieku, Cezaro- 
wie podtrzyinywali poganstwo, bo ono byto religii} narodowij. Wie- 
rzono tei. powszechnie, ze z chwili} upadku böstw Olimpu, w gruzy



rozsypie sig misterna budowa panstwa, z takim wysilkiem wznoszona 
prze? liczny szereg pokolen. Dopiero kiedy G'hrzescijanizm wyrösl 
w potggg, starozytne panstwo widzialo sig zmuszonem zawrzed z nim 
si*jusz. Byl tez potemu czas najwyzszy. Na p61nocy bowiem sciaga- 
ly sig powoli grozne chmury i trzeba bylo za wszelkg ceng zdobyc sig 
na krok heroiczny. Koustanty wystgpil pierwszy ze smialq inic.yaty- 
wq, i ze wzglgdu na dobro i bezpieczenstwo panstwa, obdarzyl chrze- 
scijan prawem wolnego wyznania. Szereg pözmejszych zarzadzen 
prze.konywa, ze Konstanty uczynil z kosciola tolcrowanego, koSciöl 
uprzywilejowany. Stopniowo tez, by nie draznic pogau, stawal sig 
monarcha ten, sprzymierzencem clirzescijan i najzarliwszym ich opie- 
k mein. Ai. do konca zycia strzegl Konstanty jednomyslnosci wsröd 
clirzescijan, surowo przesladowal najmniejsze odstgpstwa, mimo to, ze 
sam dopiero na lozu smierci ochrzcic sig kazal. Sloweui zapewnil 011 

chrzescijanstwii w panstwie swojem prawidlowy rozwöj i stanowisko 
naczelne.

Sladem ojea poszli trzej synowie, ale poszli znacznie dalej niz 
ojciec. Nustgpcy Konstantyua wielkiego, juz z pobudek czysto reli- 
gijnych, z wielkiej zarliwusci do nowej wiary, p »stanowili wysttjpic 
przeciw poganstwu. Skutkiem ich rozporzqdzen, przejscie na judaizm 
lub na poganstwo zostalo surowo zabronione; swiqtynie poganskie 
rozkazano oddac chrzescijanom lub zamkngl, a w ostatecznosci zbu- 
rzyd. Edykt z 311 r. rozporzqdzil: religia poganska musi znikn$6, 
oblgd przynoszenia ofiar ustac raz 11a zawsze. Wkrötce potem K 011- 
stancyusz wydal jeszcze surowszy edykt, w ktörym zazqdal, by tych, 
ktörzy przynoszg ofiary i oddajg czesc bozk^m — karano smiercig. 
Sprzecznosc jednak migdzy nowem prawodawstwem a zyciem uwi- 
doc/.niala sig najsilniej w tej okolicznosci, ze Kjnstancyusz juz po 
wydaniu swego krwawego edyktu, placil nadal pensye augurom, tla- 
minum, westalkom; slowem tym wszystkim, ktörzy stali 11a czele kul- 
tu starozytnego. Z tego widzimy, /.« nastgpeom Konstantyua Wiel
kiego brakowato w zyciu publicznem spokojuego i trzezwego sqdu. 
Uczucie nienawisci przycmilo ich zmysl polityczny. Przygotowali 
tez oni reakeyg poganskq, ktörij, wyobrazil cesarz Julian. Swiat mial 
ujrzec jedno z najciekawszych widowisk dziejowych.

Synowie Konstantyna W. pragngc sobie zabezpieczyc tron, wy- 
mordowali wszystkich najblizszycli krewnych. Z licznej rodziny Ju -  
liana, pozostal tylko on i starszy brat jego Gallus. Konstancyusz 
pozbawiwszy obu domu rodzinnego, starszemu przeznaczyl na miejsce 
zamieszkania Efez, mlodszemu dom jednego z krewnych nad brzega- 
mi Bosforu. Nad Juliauem pieczg ogölng powierzono dalekiemu kre- 
wueuni cesarza, biskupowi Euzebiuszowi, a za bezposredniego wycho-



wawcy dano mu niejakiego Mardoniusza. Nauczyciel ten, bydijc po- 
wierzcbownie surowym chrzeScijaninem, duszy calg zatopit w idea- 
lach Swiata hellenskiego. On to bezwiednie zaszczepit w sercu mto- 
docianem Juliana gorgcij. mitosd do literatury klasycznej. Z Home- 
rem, Hezyodem, Platonem zzyt si§ mlody Julian wczeSniej nizzewan- 
gelig. Po smierci biskupa Euzebiusza, Konstancyusz kazal obu bra- 
ci przeniesd do starego zamczyska w odlegtej Kapadocyi. Zamczy- 
sko byto wtasciwie dla Ju liana  wiyzieniem. Kazdy krok, kazde slo- 
wo obu braci podlegalo Scislej i nieustannej kontroli. Pozornie spel- 
niali tez oni wszystko, czego od nich zgdali przelozeni. Julian wczy- 
tywat si§ pod kierunkiem nadwornych teologöw w Pismo Sw. i do- 
szedt nawet do dobrej, mechanieznej znajomoSci nauki Chrystusowej.

Z optakanego polozenia wyrwat Juliana los przychylny. Kon- 
stancyusz wbrew dawnym intencyom powotat Gallusa na Cezara 
Wschodu. Przyszta wiyc i dla Juliana chwila wyzwolenia. Cesarz 
pozwolit mu wybrac miejsce zamieszkania i dodat mu rodzaj swity 
ztozonej ze swoich zauszniköw. lldat si§ tez Julian bezwtocznie do 
Konstantynopola. Tarn zetknat si§ z najgorytszymi zwolennikami 
poganstwa, a decydujgcy wplyw wywart na uiego niejaki Maksym. 
Byt to starzec opromieniony sJawg w swiecie poganskim, uchodzit on 
za mistyka i znawcy magii. Przez niego tez partya poganska pozy- 
skata Juliana na zawsze. W  najwiykszej tajemnicy, w otoczeniu naj- 
gorliwszych pogan, wyrzekt on si§ chrystyanizmu i poprzysiggt, ze 
zycie swoje poswiyci na ustugi bogöw (351 r.). Od owego pamiytne- 
go wydarzenia, nosil masky clnzescijanina przez cate lat dziesiyc. Ze
by nie sciggngc na siebie podejrzen otoczenia, petnil bez przerwy obo- 
wigzki lektora w kos'ciele i brat udziat w nabozenstwach chrzescijan- 
skich. Cesarz nie byt spokojnym o sposöb myslenia Juliana i kilka- 
krotnie posytat osoby zaufane, aby doktadnie sprawdzity istotny stan 
rzeczy. Wyslancy atoli za kazdym razem uspakajali monarchy. Pod 
wplywem tych opinij odstypca czut siy coraz bezpieczniejszym. Nagle 
w r. 354 Ju lian  powotany zostal przed cesarza, ktöry bawit w Medyo- 
lanie. Cesai’z podejrzj’wat Ju liana  o tajemne poruzumiewania si§ 
7. Gallusem, ktörego zwabit podstypnie i kazal stracid. Przez cate 
pötrocze poddawano Juliana surowym badaniom i przerzucano z wi§- 
zienia do wiyzienia. Dopiero na proSby cesarzowej pozwolono Ju -  
lianowi udac si§ do Aten. W Atenach zetkngf si§ z najznakomitsze- 
mi teologami öwczesnymi, ale ci nie zrobili na nim zadnego wra- 
zenia.

Cesarz ulegajgc wptywowi swej matzonki, mianowat Juliana ce- 
zarem Galii, aby nan wtozyd ciyzkie brzemi§ walki z Germanami. Ju-
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lian czut, ze to Die jego powolanie, ale mimo to czul, ze o odrzuceniu 
godnosci nie moze byd mowy. Nowy cezar poji^t za zon§ najailodszc} 
siostry cesarza. Byta mu wieruij, towarzyszkij, cliod niedlugo cieszyt 
si§ szcz§sciem matzenskiem. W  grudniu 3öö r. wyruszyl z wojskiem 
na miejsce przeznaczenia i niespodziewanie okazat wielki talent stra- 
tegiczny. Mqdrze obmyslanemi ruchami osaczyl Germanöw i oczy- 
Scil catij, nadrenskij prowincytj od wroga, zadawszy mu ci^zkq, porazk§ 
pod Strasburgiem. Partya  dworska, uazywaj$ca Juliana malpij, w pur- 
purze, liczyta stanowczo na jego kl§sk§. Tymczasem stato si«j coS 
przeciwnego. Julian zyt przytem jak zolnierz i asceta. W bitwie 
byt zawsze ua czele legiouöw, a w czasie pokoju podnosil handel, rol- 
nictwo, maji}c zawsze zvw'e poczucie sprawiedliwosci. Konstancyusza 
niepokoita slawa Juliana i zapragn^l osobiscie stanze na czele legij 
Gallijskich, pod^zaj^c na wypraw§ do Persyi. Legiony jednak nie 
chciaty usluchad rozkazu i okrzykn§ly cesarzem Juliana. Do bra- 
toböjczej walki nie przyszlo, gdyz Konstancyusz zapadt w drodze na 
febnj i umart w Tarsie.

Obejmujijc rzqdy najwi§kszego panstwa, Ju lian  wyst^pii jawnie 
przeciw chrzescijanom. Napisat on obszerne dzieto p. t. „ Przeciw 
Galilejczvkom“, ktöre do naszych czasöw nie doszto. W dziele powyz- 
szem poröwnywajgc kosciöl Chrystusowy z pogahstwem, widzi w nim 
same ujemne strony. V  chrzescijanstwie wszystko, jego zdaniem 
jes t  mrzonk$ z rozmyslnym falszem. Chrzescijanie sg wiaseiwie ate- 
uszami, bo porzucili wiar§ w bogöw i uczynili z czlowieka Boga i Sy
na Bozego. Usitujg,c obalid wiar§ w böstwo Chrystusa, Julian rozwa- 
za proroetwa starego testamentu i stara si§ je nagiijc do wlasnych 
celöw. Szczegölniejsz^ nienawisciij darzy cesarz osob^ S-go Pawta. 
Patrzy l  on 11a chrzeseijanizm jako na produkt filozoficzny, a teolodzy 
obliczyli, ze przytoczyt w dzielach swoich 150 cytat biblijuych, pra- 
gu$c wykazac bezpodstawnoäd chrzes'cijanstwa.

Wstijpiwszy na tron, Julian ogtosit znanj} tolerancy^ religijn^,. 
Pogaüstwo miato istniec obok chrzescijahstwa. Przytem  Julian ua 
zasadzie edyktu tolerancyjnego odtijczyt sprawe religii od spraw pah- 
stwowych. Ani opieki, ani przesladowania nie ujawniat edykt cesar- 
ski wzglgdem zadnego z wyzqan. Niestety, rzeczywistoäc byla inna, 
anizeli teorya zawarta w edykeie. Idea tolerancyi pociijgala za sobij. 
zniesienie przywilejöw, jakie posiadat koäciöl ekrzeseijanski od czasu 
Konstantyna W., stanowisko wyjjjtkowe i prawa,na ktörych si§ wzno- 
sit, musialy runjjd. Majijtki koscielne nakazano wröcid poganom, zo- 
bowiijzano chrzeScijan do zwrotu sw’i^tyn poganskich, zamiepionych 
ua koscioly, kler obeigzono podatkam ij powinnoäcig stuzby wojsko- 
wej. Za to przyj^t Julian tytut najwyzszego kaptaua (p ontifex maxi



mus) i poczytywal go za wyzszy od oesarskiego. Ze skrz§tng pilno- 
scig wypelnial przepisy, jakie starozytny politeizm nakladal ua ka- 
planöw. Ileligia jednak Ju liana  nie byla ani politeizmem helenskim, 
ani cbrystyanizmem. Na samym cesarzu, mimo jego calej nienawi- 
Sci do chrzeäcijanizmu, widzimy jawne pi§tno wplywu chrzeScijan- 
stwa. W  r. 393, zgingl Julian z rgk Persöw. Z jego smiercig skoii- 
czyl si§ ostatni akt dramatu dziejowego — watki poganstwa z chrze- 
Scijanstwem. J a k  chmura przemingl Cesarz. — Ty zwyci§zyles Ga- 
lilejczyku. W koncu odczytu autor wymienil wszystkie prace, ktöremi 
si§ posilkowal.

Odczyt odtwarzajgcy nam barwnie chod tresciwie Juliana Apo- 
stat§, jest  pracg udatng. Autor skreSlil nam postad Imperatora w ry- 
sach stanowczycli, na tle öwczesne) epoki i nie pozostawil nam w j e 
go charakterze zadnych wgtpliwosd a w czyuach zadnej chwiejno- 
£ci. Wreszcie j§zyk pi§kny dodaje wartoSci odczytowi, ktörego i treäö 
jes t  interesujacg.

A. R.

8W IAT0W IT. Roezuik, poswi^cony archeologii przeddziejowej i t. d., wyda- 
wany przez E. Majewskiego. T. V. 1904.

Rozpoczyna go artykul wydawcy o o r n a m e n c i e  s z n u r -  
k o w y m f a 1 i s t  y m ua ceramice neolitycznej (kam. gladzonego), 
malo do tej pory w Krölestwie Polskiem znanym, lecz nader waznym 
z powodu stosunku ceramiki tutejszej przeddziejowej do zachodniej 
i wschodniej, a co wi§cej, z powodu kwestyi, rozbieranej przez tegoz 
autora w artykule nast^pnym o „ l i n i i  f a l i s t e j  p o z i o m e j “ , 
tej wlasnie, ktöra stanowi cech§ grodzisk slowianskich i ktöra, jesli 
si§ gdzie ukazuje, jest dowodem zamieszkania miejsca tego 
przez Slowian w czasach przedhistorycznych, ii'b historycznych. 
Ornament öw grodziskowy — jak  tego dowodzi autor — za- 
pozyczonym nigdy nie byl i stanowi puäcizn§ slowianskq, wszakze 
stosunek jego do ornamentu sznurkowego z doby i.eolitycznej wy- 
swietlid mogg dopiero dalsze badania.

Dwie rozprawy W . Szukiewicza o narz§dziach gladzonych, sta- 
nowig jedng caloSd i systematyzacy§ tych narz§dzi lieoiitycznyeh. 
Wczesniejsze sg bez otu oröw, pözniejsze z otworami. Nawet prze- 
wiercane noszg wyrazne cechy pochodue typu pierwotnego, k t ö r y m



byt zapewne t. zw. „erup de poing“ — wedle klasyfikacyi Mortilleta 
— prototypowe o^trze szellenskie. Poza obrybem tatwo dajgcych siy 
tlömaczyc ks<tatt6 w, czystokroc trafiajg siy catkiem zagadkowe ze 
wzglydu na cel, ktöreinustuzyiy.Eozprawy te dotyczg narzydzi z pow. 
Trockiego i autor przypuszcza, ze z czasem mozna im bydzie nadac 
nazwy „grupy nadniemenskiej“, jeSli siy uwzglgdni pewne cecliy, ktö
re je wyodrybniajij. od innych wyroböw wszechswiatowych.

Kilkanascie mogil rozkopanych w pow. Lipowieckim, gub. Ki- 
jowskiej przez A. Bydtowskiego daly mu moznosd opisania w „Swia- 
towicie“ bogatego inwentarza archeologicznego, z okresti przewaznie 
scyto-sarmackiego. Opisowi temu towarzyszg doskonate rysunki. J e 
dna z mogil niescytyjskich jest ciatopalna i tem charakterystyczua, 
ze cialopalenie odbylo siy w samym grobie; inna zawierala szkielet 
skurczony, pokryty ochrg, czyli nalezala do typu, opisanego juz nie- 
jednokrotnie przez rozmaitych badaczy. Do referatu tego dotgczyt p. 
Stolyhwo opis czaszek: myskiej i kobiecej, znalezionych w mogilach 
powyzszych pod Nowosiölkg. Myska, jako wyraznie dlugogtowa, po
siada wszelkie cecliy wielkiej starozytnosci, charakteryzujgce typ 
spy-neanderthalski, czyli najstarszy ze znanych w Europie. Ze 
wzglydu na otoczenie, wäröd ktörego si§ znajdowala, przypuszczac 
mozna, ze cecliy swe odziedziczyta drogg atawizmu.

Nieco dluzej zatrzymamy si§ nad wiadomoScig pp. Czaruowskie- 
go i Stolyhwy o ulauiku czaszki z jaskini „Oborzysko wielkie“ pod 
Ojcowem. Znaleziony 11a skraju wielkiego ogniska przedhistoryczne- 
go, ztozonego z warstwy gliny przepalonej, popiotu i wygla, ponad 
ktörg i woköt bylo mnöstwo tupanych narzydzi krzemiennych, wyro- 
by koSciane, gliniane skorupy naczyn, rycznie robionych, oraz kosci 
zwierzyce cate i tupane. Slowem, „zwykly inwentarz warstwy 
wierzchuiej namutöw jaskiniowych doliny Prgdnika“. Znaleziona 
czySc czaszki sklada siy z kosci czntowych, mocno zwietrzalych. Na 
nich, jak  11a miseczce, lezaly muszle slimacze, ktörych sporo bylo rö
wniez wsröd ogniska. Czaszka ta nalezy do typu spy-ueanderthal- 
skiego, przesadnie dlugoglowego, aczkolwiek posiadajgcego zwykle 
tuki brwiowe, bardziej wypukte i szwy mniej zlozone. Typ ten — 
przypomiua p. Stolyhwo—znajdowano juz niejednokrotnie w Europie 
zadioduiej i poludniowej, a miydzy innymi w Czechach i Morawach 
(Przeduiosti Podbaby). Skorozastak , to przypuszczad nalezy, ze rasa 
ta przedhistoryczna mogla zyc jeszcze dalej na pölnoc, a wiyc i w jas- 
kiniach ojcowskich. P. S toly liwo jest wszakze bardzo ostrozny i stano w- 
czo nie nie orzeka 0 okresie, do ktörego czaszka ta nalezy, ze wzgl§- 
du na brak danych geologicznych, a to tem bardziej, ze -- zdaniem



jego i innych — rasa ueauderthalska do tej pory jeszcze z obszaru 
ziemskiego niezupelnie znikla.

Konczgc swöj, dawniej rozpocz^ty, t rak ta t  o drohiczynskich 
znakach symbolicznych, p. Bulsunowski docliodzi do wniosku, ze zna- 
ki owe (plomby) pozostaly po zakonie braci Dobrzynskich, przenie- 
sionym tu z Mazowsza w st. X II I .  Wyroby te olowiane sluzyly dla 
celöw, ktöre dajg si§ zgrupowac w serye nast^pujgce: scholastyczno- 
lecznicza, przeznaczona do noszenia przed egzorcyzmami, poprzedza- 
jgcymi chrzest, po chrzcie, jako ochrona od pogaüskich zakusöw i ja 
ko amulety lecznicze-, serya astrologiczna sluzyla do okreSlenia cza
su odmian planetarnych, do uktadania kalendarza, horoskopöw i trak- 
tatöw astronomicznych-, wreszcie serya alchemiczno-medyczna stuzy
la  medycynie i farmacyi öwczesnej.

Nast§puje cigg dalszy opisu pow. Stopnickiego przez E. Majew
skiego, o czem wypadnie pomöwic obszerniej, gdy dzielo zakonczo- 
nem zostanie, za£ w koiicu cz§sci pierwszej tomu tego kilka kores- 
pondencyj, dotyczgcych przewaznie marmurowego posgzka „Scyty“, 
opisanego av tomie poprzednim. Zdaniem uczonych, bardzo powaznych, 
jest  on falsyfikatem kerczynskim, jak  wiele innych.

W cz§sci drugiej mamy dalszy cigg streszczenia dziela Nietzsche- 
go o ludzkosci w dobie przeddziejowej, a nast§pnie materyaty do map 
archeologicznych. Osobny d/iat, zatytulowany jako „ruch naukowy“, 
zawiera sprawozdanie E. Majewskiego ze spostrzezen nad stosunkiem 
zwiröw czwartorzylowych rzeoznych dowarstw, kiöre je  otaczajg. Sg 
one tem wazniejsze, ze wäröd nich znajdtijemy narz§dzia kamienne, 
wyroby r^ki ludzkiej, ktöre wskazujg na porzadek przybywania i co- 
l'ania si§ wöd, co powodowalo odwrotnie: cofanie si§ i osiedlanie po- 
nowne ludzi, tu bytujgcych, od czasöw najdawniejszych. Autor poslu- 
guje si§ przykladami, znajdowanymi w Belgii, a opisanymi przez Ru- 
lota, ktöry zbadat niedawno typ narz§dzi krzemiennych, wyrabianych 
z bryt duzych, a ktöre uwaza on za przed-paieolityczue i dzieli na 
t rzy  kategorye, odpowiadajgce trzem stadyom rozwoju kultury przed- 
paleolitycznej: reutelskie, reutelsko - mezwinskie i mezwinskie. 
„Wszystkie te trzy przemysly — möwi p. Majewski — stojg pod 
wzglydem starozytuoSci obok t. zw. epoki szellenskiej antropologöw 
francuskich, a w stosunku do warunköw kraju naszego mieszczg si§ 
w granicach wielkiej epnki lodowej, oraz mi^dzylodowej, t. j. poprze- 
dzajgcej drugie, a ostatnie wtargni§cie skorupy lodowej na obszar 
kraju naszego“. Przedstawiwszy kolejne zalewy i kolejue po nich 
osiedlanie si§ ludzi öwczesnych, autor bardzo plastycznie obrazuje ca- 
ty  ten ruch, ktöremu towarzyszy wzgl§dne udoskonalenie narz§dzi 
przed-paleolitycznych i kohczy rozpraw§ tem, ze mu sg wiadome rö-



znice mi§dzy warunkami osadöw belgijskich a naszych, wszakze z wy- 
nikami badan belgijskich musimy sigliczyc i my, gdzie tylko mamy do 
czynieuia z osadami czwartorz§dowymi, a to zaröwuo na pograniczach 
lodowca piervvszego, ktörego linia przecina görne porzecze Wisly, 
Sanu, B.igu, Styru, Ikwy i Sluczy, jak i drugiego, ktörego polem bada- 
nia moze byc cale Poludnie i poludniowy Wschöd kraju naszego.

W dziale sprawozdan wyrözniamy nast§puj$ce: Alsberga: „Die 
Abstammung des Menschen i t. d.“, w ktörem autor, badaj<}.c ras§ 
neanderthalskij,, przycliodzi do wniosku o istotnej nizszogci rasy tej 
od ludzi dzisiejszych i wykazuje niemoznosc pochodzenia czlowieka 
od cztekoksztaltnych, a mianowicie Pithecantropusa, ktöry jest- od- 
szczepieniem jakiejs linii bocznej. Praojczyzn§ ludzkjj widzi w archi- 
pelagu indo-australskim-, odmiany w rodzaju ludzkim przypisuje 
wplywom klimatycznym i jest  przeciwnikiem teoryi trwaloäci typu 
ludzkiego. Rozwöj duchovvy czlowieka czyni zaleznym od ksztaltu 
czaszki, wagi mözgu i rozwoju faldöw kory mözgowej; co zag do 
przewagi duchowej m§zczyzny nad kobiets}, jes t  oua wynikiem nie
tylko jej stanowi-ika spolecznego, ale i nizszego rozwoju centralnych 
narzijdöw nerwowych. — Dr J .  L. Pic, w dwutomowem dziele daje 
obraz Czech przedhistorycznych, o ile go dad mozna. Uwaza on jedn$ 
gal§z tego ludu, ktöry w epoce lodowej osiedlil si§ w Europie grodko- 
wej i pölnocnej, a ktöry grzebal umarlych w polozeniu skurczonem — 
za lud pierwotny w ziemi czeskiej, ulegty nast^pnie wplywom kultur 
wyzszych, wreszcie, pochloni§ty przez szczep, ktöry palil umarlych.— 
A. Pogodin, w dziele o przemieszczaniu si§ Slowian wypowiada 
poglijdy, z ktörymi sprawozdawca, p. E. Boguslawski, polemizu- 
je, dodaj$c jednak, ze dzielo przed^tawia materyal naukowy, czasami 
godny uwasri —Dr Slavik w dziele czeskiem krytykuje Ptolomeusza, 
dowodz§c, ze juz w stuleciu Y I I  przed Chrystusem Slowianie miesz- 
kali od Reuu do Wisly, a nawet si§gali ku Wschodowi do Dniepru 
grodkowego i m. Czarnego; Niemcy zag siedzieli w t. zw. Sarmacyi 
grodkowej i si^gali po Wolg§ dolnij. do Azyi. Nastfjpnie, w Il-em, lub 
I-em tysi^coleciu przed Chrystusem wyparci zostali przez lud Iranski 
ku pölnocy i zacliodo-pölnocy. Slowianie dzielili si§ juz wöwczas na 
wschodnich, zwanych Sc.ytami-oraczami i zachodnich — Sweöw. 
Wandalöw i Burgundöw uwaza autor za Litwinöw, pierwotnie mi^dzy 
Bugiem, \Visl4  a Dnieprem osiadlych.

Wielkiego znaczenia dzielo W, Ripley’a: „The races of Europe“ 
streszczone zostalo röwniez w „Swiatowicie“, przyczem umiejgtnie 
wskazauo glöwne jego punkty wytyczne. Na podstawie gl§bokich stu- 
dyöw antropologicznycli przychodzi autor do wniosku, ze tak zwana ra 
sa biala nie jest  typem jednolitym, lecz posiada dwie odmiany: jedna



zajmuje Srodek Europy zacliodniej, stanowigc jakby przednig straz 
typu, zamieszkujgcego wiykszg cz§s6 Europy wschodniej i calg (?) 
Azy§ (zapewne zachodnig) — druga, rozmieszczona na wyspach i pöl- 
wyspacli europejskich, dlugoglowa, w ktörej nalezy rozröznic dwa 
podzialy. W ten sposöb na Igdzie naszjm istniejg trzy typy zasadni- 
cze: teutonski —dtugoglowy, jasnowlosy i niebieskooki, ktörego punk- 
tem wyjScia Skandynawia-, alpejski — zamieszkaly w krajach görzy- 
stych Europy srodkowej i zatracajgcy swg czystosc na Wscliöd od 
Karpat, okrggloglowy, jasnowlosy lub plowy, o piwnych, lub szarych 
oczach-, wreszcie Srödziemnomorski — dlugoglowy, wlosöw i oczu cie- 
mnych- Typy te, w rozmaitych krajach kombinujg siy nawzajem, ni
gdzie jednak tak  bardzo, jak  we Francyi, ktöra pröcz nich posiada 
jeszcze jeden typ przedhistoryczny, zaginiony gdzieindziej, a miano
wicie przezytki rasy Cro-Magnon. Co do Basköw, autor przypuszcza, 
ze ich typ wytworzyt siy drogg doboru sztucznego (?). Przedstawiw- 
szy nastypnie dzisiejszy stan wiedzy o ludach, zamieszkujgcych obee
nie Europy i Azyy zachodnig, autor zwalcza teoryy kaukaskiego po- 
chodzenia ludöwr europejskich, a dalej rozpatruje kwestyy aryjskg 
i broni tez nastypujgcych: rasy europejskie sg wtörne, a niektöre ich 
wlaSciwosci kazg je st.awiac miydzv typami skrajnymi ras: azyatyo- 
kiej i czarnej-, najstarsze rasy europejskie byly dlugoglowe; do nich 
tez obeenie zbliza siy najbardziej typ Srödziemnomorski, prawdopodo- 
bnie rasa pölnoeno-europejska jest prostg odmiang pierwotnej, dlugo- 
glowej, z wieku kamiennego, zabarwienie zas jej wlosöw ioczu na ko- 
lor jasny wyniklo pod wplywem klimatu pölnoenego; po zajyciu 
czySciowem Europy Zacliodniej w epoce kamienia przez afrykanski 
typ dlugoglowy, nastgpil najazd krötkoglowcöw azyatyckich. DziS 
reprezentuje ich typ alpejski. Wywody tu oddalajg siy zupelnie od 
dlugotrwalej t e o r y i  a r y j s k i e j ,  ktörej przeciwnikiem autor 
jes t  i ze stanowiska lingwistycznego, nie mozna bowiem — jak twier- 
dzi — znalezd wlaöciwego punktu zrözniczkowania jyzyköw, zwanych 
aryjskimi. Dzielo Ripley’a konczg wa/.ne wskazöwki, tlömaczgce zja
wiska socyologiczne, przeszle i terazniejsze.

Ciekawe sg sprawozdania z dziel: Schoettenschacka o znaczeniu 
Australii dla badan rozwoju pewnych ustrojowych czySci czlowieka 
z form uizszych i Ohnefalsch-Richtera o nowych znaleziskach cypryj- 
skich-, wreszcie dr Muck w dziele p. t.: „Ojczyzna Indoeuropejczy- 
köw w Swietle badan przedhistorycznych“ wyprowadza znaug juz da- 
wniej niemieckg teoryy, te  z posröd Aryöw pozostali w swych siedzi- 
bacli pierwotnych (Dania, Szwecya i Norwegia) jedni tylko Germa- 
nowie.



Tom V-ty „Swiatowita“ konczy si§ „Drobnemi wiadomoSciami“ 
i wskazöwkami bibliograficzuemi p. t.: „Literatura ogölna, dotyczgca 
kwestyi a ry jsk ie j“. 506 ilustracyj w tekscie i X I  tablic zdobi dzielo. 
Wydawnictwo cale uietylko si§ studyuje z korzyScig, ale si§ i czyta 
z przyjemnoscig. Podtrzymaö je  nalezy kouieczaie.

K s a w e r y  C h a m i e c .

BRONISLAW GUBRYNOWICZ: Romans w Polsce za czasöw Stanislawa 
Augusta. Lwöw, 1904. Gubrynowicz i Schmidt, 
str. 137.

Do bardzo dotkliwycli lak w naszem krytyeznem pismiennictwie 
nalezy brak historyi nowozytnego romansu i jego zwigzku z zagrani- 
cznym. Luk§ t§ pra<rnie wypetnic autor powyzszej rozprawy szere- 
giem studyöw, posröd ktörych wymieniona ksigzka, b<jdgc zresztg ca- 
loscig dla siebie, stanowi pierwt-zg cz§sc dziela, obmyslauego ua wi§- 
kszg skal§ i majgcego objgd caly nasz dobytek powies'ciopisarski 
Wst§png tg prac§, mimo pewuej osclilos'ci i jednostajnosci, wynikajg- 
cej z ubogiej tresci samego przedmiotu—gdyz jak wyjas'nia autor 
w przedmowie: „öwczesna twörczosc rodzima byla nader nikla i bla- 
da i jedynie tlömaczenia z l iteratury obcej dodaly im blasku pozy- 
czanego“—czyta si^z zaj^ciem-, sgdzgc wedlug niej, nie mozna wgtpid, 
ze dzielo po ukonczeniu bgdzie stanowilo cenny dorobek w naszej 
krytyce, krytyce, nie obfltujgcej w prace, ktöreby Sledzily genetycz- 
nie rozwöj gatunköw literackich.

Pan Gubrynowicz, zasluzony wydawca „Pami§tniköw“ Paska 
z gruntowng przedmowg i uwagami — malo jest znany szerszemu ogö- 
towi z powodu drobiazgowosci tematöw, ktörymi si§ dotychczas zaj- 
mowal *). Niniejsze studyum zwröci naii niewgtpliwie uwag§ nietyl
ko fachowych krytyköw, ale i tycli, ktörzy zajmuja si§ badauiem na
szej umyslowos'ci od drugiej polowy X V II I  stulecia. Romans, dzigki

*) Obacz Przedmowg do niniejszego dziela.
3) Jak np.: „Album Piotra Maszynskiego“ , 1898; „Urywek z autografu 

Giaura“, 1898; „Wspölpracownictwo Mickiewicza w Pielgrzymie polskim“ 
„Objasnienia do portretu Mickiewicza“ , 1899; „Trzeci zjazd historyköw pol- 
skich w Krakowie“ , i t. p.



swej gigtkiej i podatuej formie, najlatwiej wchlania röznorodne pier
wiastki i kierunki literackie i odzwierciadlajijc doskonale dyznoSci, 
mysli i pragnienia danej epoki, stanowi powazny przyczynek do po- 
znania, usposobieniai zapatrywania öwczesnych ludzi, jego zas dzieje, 
skre^lone umiejetnij, r§ki}, ulatwiajy w wysokim stopniu rozejrzenie 
si§ w tym ogromnym materyale. Na brak takiego dziela skarzyl si§ 
juz Miclial Grabowski, a dotychczas malo jeszcze zrobiono w tym 
kierunku, gdyz praca nad dziejami starego romansu nie nalezy wcale 
do przyjemnych. Ogrom pracy, jakiego wymaga poröwnywanie tlö- 
maczen z oryginalem i wyszukiwanie pierwowzoröw, ktörych przera- 
biacze z zasady nie wymieniajij, znany jest kazdemu, ktokolwiek si§ 
zajmowal dawny literatury ze stanowiska poröwnawczego.

Ciekawy i obfity tresd rozprawy p. Gubrynowicza pozwol§ sobie 
podac w ogölnycli zarysach, przyczem zwröcg uwag§ na niektöre 
szczegöly, zdaniem mojem, niedokladnie lub mylnie przedstawione.

Wepoce stanislawowskiej kwitnie przedewszystkiem romans tlö- 
maczony i chciwie bywa czytywany przez niewybredny publicznos'ö. 
Liczbij, dosigga powaznej cyfry dwustu dziel, co na tysiyc utworöw 
literatury pigknej wogöle, jes t  wymownem swiadectwem öwczesnych 
upodoban, chociaz kry tyka  zajmowala dlan wrogie stanowisko. Naj- 
znamienitsze piöra ') oäwiadczaly si§ przeciwko goryczce romanso- 
wej; atak skierowany zrazu przeciwko przezytkom literackim, ja k : 
Meluzyna, Magielona, Genowefa, Historye rzymskie e tc ,  a wi§c 
przeciwko tak  zwanym „romaniom“, ktöre mialy mimo tego po 
kilka jeszcze wydan w tym okresie, „zamienil si§ z czasem na 
krucyatg przeciw calemu rodzajowi-, lecz odmienny drogi} szly 
upodobania ogölu“ 2J-, sypiy sig powiesci za powiesciami, prawie 
wszystkie z francuskiej literatury, rzadko z innych, jak  n. p. angiel- 
skiej lub hiszpanskiej, zawsze jednak za posrednictwem Erancuzöw. 
Tlömaczono i przerabiano oczywiscie uie arcydziela, lecz utwory dru- 
go-i trzeciorz§dne, czgsto i zupelnie bezwartoSciowe. Kopalnig stano- 
nowily dwa zbiorowe wydawnietwa z drugiej polowy osiemnastego 
wieku: „Biblioth&que universelle des romans“ i „Le cabinet des fees 
ou collection des contes merveilleux“. Ty drogy zaw§drowaly do nas 
pisma Baudota, Yoiture’a, Rözy Caümont, Prechaca e tutti quanti, 
utwory nawpöl jeszcze przypominajyce dawne „romanie“. Do naj- 
wczeäniej przyswojonycli romansöw nalezy „Le beau Polonais“

!) Jak Erasicki, Naruszewicz, Zabloeki, po cz^sei Niemcewicz, Moni
tor sypal takze g T o m y  na romanse.

*) Str. 13.



par I’abbe Prechac, ktöry kilkakrotnie tlömaezony na j§zyk pol- 
ski, cieszyl si§ nie bardzo zasluzonym rozglosem. Autor pole- 
mizuje z zapatrywaniem Prof. Tarnowskiego, iz „Piykny W alew- 
skia nie mial wielkiego u polskich czytelniköw powodzenia“ '), prze- 
ciwstawiajgc temu twierdzeniu fakt, ze utwör mial trzy odrybne 
ttömaczenia, a cztery edycye; zdaje mi si§, ze zarzut niesluszny, bo 
w rzeczonem miejscu jest mowa o wierszowanej przeröbce Miuasowi- 
cza, o ktörej i zdaniem krytyka „lepiej zachowac milczenie“; o samym 
zaSromansio wyrazitsi§ Prof. Tarnowski w jednem ze swoicli studyöw 
w ten sposöb: „Najwieksze jeszcze powodzeuie miala t lö m  a czo-  
n a  k i l a  r a z y  z francuskiego: Historya o pi§knym wojewodzicu 
Walewskim i o pi§knej Beraldzie, n§cgca tem, ze pocz§sci dziala si§ 
w Polsce... i miala pewien urok rzeczy wistoSci *). Inne plody tego 
romansu pseudo-historycznego, wszystkie „galantne a prawdziwe“, 
ledwie godne sg wzmianki, jak röwniez rozmaite Pamiytniki i „Histo- 
rye sekretne“. Do nich nalezg utwory Md de Tencin, Md de Riccobo- 
ni, albo de Boyer markiza d’Argens lub Milena de Lavalle, ktörego 
„Hrabina Linska“, zaczerpni^ta nibyto z dziejöw polskich, rywa- 
lizowac moze smialo z bajecznemi powieSciami o Banialuce, Ma- 
gielonie. Z kolei omawia p. Gubrynowicz romans dydaktyczny, ktö
rego reprezentant F 6 nelou — jak slusznie zaznacza — dotycliczas nie 
doczekal si§ nalezytego rozbioru pod wzgledem wpfywu, jaki wywarl 
na naszg literatury-, nastypuje romans moralny i filozoficzny, imiona, 
jak  Marmontel i Franciszek Baculard, d’Arnaud, uczen jego, oraz 
nasladowcy obydwöcb, zajmujg doSc powazne miejsce wsröd tych tlö- 
maczen, tak samo Montesquieu, Md Grafignyi, Voltaire. Niektöre tlö- 
maczenia majg ciekawe przedmowy, jaknp . „Nieszczgsliwej Kastelli* 
Contanta d’Orville; tlömacz dedykowal dzielo... swej nieistniejgcej 
jeszcze zonie, ktörej „niechce byc ani tyranem, ani niewolnikiem“. 
Powodzeniem cieszylysi§ takze utwory Md-Genlis, majgce za cel edu- 
kacy§ lub Guillarda de Beaurieu. Z kierunku realistycznego przy- 
swojono naszej literaturze dwa utwory Le Sage'a: „Gil Blas’a “ oraz 
„le Diable boiteux“, ktöry mial dwa wydania. P. Gubrynowicz, oce- 
niajgc znaczenie Le Sage’a, myli si§ co do jego stanowiska w litera
turze powszechnej. Nie 011 „wprowadzil realizm do romansu“ 3). J e 
zeli juz pomiuiemy wysoce realistyczne romanse starozytnos'ci, jak

') Hist. lit. tom 111. str. 155.
2) Romans w Polsce w poczatku XIX wieku. „Niwa“. Warszawa, 1880. 

str. 521.
3) Str. 3.-}.



„Satiricon“ Petroniusza lub „Metamorfozy“ Apulejusza, to za«zozyt 
pierwszenstwa w oczacli nowozytnych przypadnie bezspornie Hisz- 
panii. Je j  utwory cieszyly sig uiezwyklym snkcesem we Francyi. 
„La vida de Lazarillo de Tormes“ bylo do roku 1657 pigckrotnie 
tlömaczone; „Guzman de Alfarache“ znalazl czterech tlömaczöwimial 
do roku 1732 pigö edycyj, ostatuie tlömaczenie wyszlo z p o d  p i ö r a  
L e  S a g e ’a; Historia de la vida del Buscon miala trzy wydania we 
Fraucyi. Wszystkie te utwory i wiele innych, sg identyczne, co do bu- 
dowy i co do tresci, z Przygodami „Idziego Klas'a“. Le Sage znal je 
dokladnie i przerabial, prosty tedy wniosek, ze nie on jes t  twörcg ro- 
mansu realistyczuego, trafnie uazwanego filuckim. O tej kwestyi mö- 
wi obszernie Chaudler w swem dziele o romansie, wydanem juz przed 
pigciu laty, gdzie do takiego dochodzi twierdzenia: Romans filucki 
znalazl swöj pierwszy i najbardziej cliarakterystyczny rozwöj w Hisz- 
panii. Hiszpanski filut zyskal obywatelstwo zagranicg we Francyi, 
w Niemczech etc.“ 1). Jako  wybitny typ tegoz przytacza autor Gil 
Blas’a Le Sage’a 2).

Z angielskiej literatury jedynie Defoe, Swift, Fielding docze- 
kali sig wöwczas tlömaczenia; z hiszpanskiej po raz pierwszy Cer
vantes ujrzal sie w szacie polskiej, wszystko oczywiscie na podstawie 
francuskich przeröbek. W  tym przeglgdzie uderza brak wybitnych 
imion jak  Richardsona, Goldsmitha, Sterne’a, z francuskich Mari- 
vaux’aoraz  Rousseau’a; na wartoSci innych jak  Prövost’a lub Bernar- 
dina de Saint-Pierre röwniez sig niepoznano. Jego opowiadanie: „Pa
wel i W irg in ia“ nie bylo tlömaczone.

Druga polowa rozprawy zajmuje sig powieScig oryginalng: Kra- 
sickiego, Krajewskiego, Jezierskiggo, Kossakowskiego, Niemcewi- 
cza, Bykowskiego i dwöch bezimiennych. Lwia czgSc przypada auto- 
rowi „Pana Podstolego“ ktörego utwory, Bogiem a prawdg, jedynie 
przedstawiajg pewng wartoSc. Pan Gubrynowicz wykazuje, ze zaröd

') W tekscie angielskim: The romances of roguery found their first 
and most characteristic devellopment in Spain the Spanish'rogue was natura- 
lized abrod in France, in Germany etc.

a) Franck W adleig Chaudler: Romances of Roguery. New York, 1899. 
Part I. The Picanesque novel in Spain. Obszerny tom, o przeszlo 400 stroni- 
cacli, zajmujacy si^ wylacznie romansem filuckim w Iliszpanii; drugi tom ma 
objac romans we Francyi i w innych krajach. U nas, niezaleznie od Chaudlera, 
wykazal to prof. Kawczyüski, möwiac o wplywie Apulejusza na pözniejszy ro
mans realistyczny. Rozprawy Wydzialu Filologicznego, tom XXXI-y, str. 
267 — 271. Kraköw, 1900.



„Przypadköw Doswiadczynskiego“ znajdzie si§ w artykule Mouitora 
z r. 1772, skreSlonym przez Krasickiego i rozröznia bardzo trafnie 
przy analizie utworu trzy zrödla, ktöre sig zlozyly n a t§  powieSd: mo- 
ralizatorska dyznosc Monitora, wplywy literackie francuskiej 
literatury oraz obserwaeya wlasna autora. Ogölem jednak, 
zdaje mi si§, ze zamalo k ry tyk  möwi o tym utworze K rasic
kiego; zamiast streszczenia rzeczy znanej, wolalbym widzied doklad- 
niejsze zestawienie z literatury zagraniczny. Pominyl k ry tyk  zupel
nie wplyw Monteskiusza i wielu innych, tlömaczyc si§, ze „trudno 
zbadac dokladnie pochodzenie tych drobnych kamyköw“; zapewne, 
ale tego wlasnie wymagamy od autora specyalnego dziela o powiesci, 
aby przynajmniej najlepszy utwör z tej epoki, wszechstronnej i do- 
kladnej poddal analizie. Nie jest to znowu tak  trudne, czego dowo- 
dzi rozprawka p. Myczewskiego '). Przed nim wskazal juz te wszyst
kie wplywy Prof. Kawczyüski i pierwszy okre^lit znaczenie tego nie- 
pospolitego dziela. Przytoczg wi§c kilka uwag tego uczonego: „Kra- 
sicki zrozumial wysoky wartosc takiej powiesci, jak  Gil Blas albo Ba
chelier de Salamanque, ale cenit röwnoczesnie Telemaka... i znal 
wszystko, co najlepszego wydal wiek XVIII.-, to tez w „Doswiadczyh- 
skim“ odzywajy si§ nie tylko echa Telemaka i Studenta, ale i Kandy- 
da, Nowej Heloizy, Listöw perskich Monteskiusza, angielskicli Wal- 
tera, nawet Robinsona i Almanachu Benjamina Franklina. Ma ta 
powiesc tlo ogölno-europejskie, mnöstwo punktöw stycznoSci z arcy- 
dzielami pismiennictwa X Y I I I  w.-, cala plynie z piöra öwiadomego 
swej obywatelskiej i patryotycznej dzialalnosci, odzwierciedla mySIi 
i dyznoäci Europy, stosunki nasze przedstawia w europejskiem oäwie- 
tleniu. To tez jes t  pouczajycy, jak  malo ktöra 2).

Najdokladniej omawia p. Gubrynowicz drugy powiesc Krasic
kiego, lecz znowu zaleznosc od poprzedniej literatury, a szczegölnie 
zwiyzek z Monitoren), nie sy nalezycie wyzyskane. K ry tyk  wspomina 
tylko o artykulach z r. 1772, inuych roczniköw Monitor nie uwzglgdnia, 
gdyz „nalezaloby poröwnad wprost ze Spektatorem, co wymaga osobne- 
go studyum 5). Bezwytpienia poröwnanie ze Spektatorem jes t  koniecz- 
ne, jezeli sig clice wiedzied, co Krasicki tlömaczy z francuskiego cza- 
sopisma, a co dodaje od siebie, lecz nie o to chodzi obecnie; zestawie-

*) „Pamietnik Literacki“ . Rocznik III. Lwöw, 1904 ,  str. 33 —  64  
i 185 — 207 .

a) Rozprawy W ydzialy Pilologicznego, t. XXXI, str. 271, 272, Kra
kow, 1900.

*) Str. 93. Uwaga.



nie Monitora z „Panem Podstolim“ i bez poröwnania, mialoby wartosc 
dla wyjasnienia naszego dziela, gdyz K rasick i-- jak  i inni wspölpra- 
cownicy—nie bral na slepo z obcych wzor6 w, lecz przerabial artyku- 
ly franeuskie i stosowat je do obyczajöw swojego narodu; a wi§c mo
zna je  uwazac w tej redakeyi za osobiste poglgdy. Öledzic owe zarod
ki i idee w Monitorze, ktöre miaty si§ zlozyc na nowy „Zywot“ 
szlachcica-ziemianina, znaczy dac nam nujlepsze wyjasnienie powsta- 

** nia tego dvdaktycznego romansu oraz rozwoju twörczosci autora 
w tej dziedzinie. Nie wiem, dlaczego kry tyk  przypisuje „maljj, wag§“ 
podobienstwu migdzy wizerunkiem barona Coverly ’), skreSlonym 
przez Krasickiego w Monitorze z r. 1772, a postacig Pana Podstole- 
go. Co do mnie uwazalbym go wlasnie za pierwszy zarodek pözniej- 
szego dziela; Krasicki niewgtpliwie pod ,jes;o wplywem postanowil 
dac idealny wzör obywatela polskiego2). Natomiast to: czy ust§p Ry- 
szarda Steele’a przytoczony przez p. Gubrynowicza po angielsku 
z T h e  T a t t i e r  r. 1710 ma jaki zwigzek z „Panem Podstolim“, do- 
pöty pozostanie problematycznem, az si§ wyszuka przeröbky fran- 
cuskg, gdyz dotychczas jeszcze nie wykazauo, aby Krasicki bral 
coS wprost z angielskich czasopism. Niezrozumiale dla mnie jes t  wre
szcie nast§pujgce zdanie: „wogöle musial znac Krasicki dobrze pisma 
moralizujgce i nie za posrednictwem Monitora, ale wprost u zrödla— 
najprawdopodobniej z przeröbek francuskich — z nich korzystal“ 3). 
Ktöz wgtpil kiedy, ze Krasicki znal dobrze pisma moralizujgce, lub 
twierdzil, ze u Monitora si§ informowal? wszak on sam przera
bial i tlömaczyl artykuly franeuskie dla Monitora, a rocznik z 1772 r. 
jes t  caly jego piöra, jak  wykazat p. Chrzanowski4).

Dla kilku drobnych powieSci, o tle wschodnim, wyszukal krytyk 
zrödla, dla innych nie zrobil tego, lecz oryginalnosd ich zakwestyo- 
nowal, bo „zanadto przypominajg swg osnowg wspölczesne franeuskie 
opowiadania tego rodzaju“. Inne dwa utwory, zwykle zaliczane w po- 
czet romansöw, mianowicie: „History§ na dwie ksi§gi podzielong“

') Coverly nalezy pisac, a nie Kowlerli, jak czytamy w ksiazee p. Gu
brynowicza; artykut ten nie jest röwniez tlömaezony, jak möwi p. Gubrynowicz.

'■') Por.: „Krasicki jako autor Monitora“ Ign. Chrzanowskiego w ,,Pa- 
mi^tniku Literackim“ , 1904, str. 290.

3) Str. 87.
4) Op. cit. str. 281 — 294. Prof. Brückner przypisuje Krasickieinu 

rocznik 73 r. „Dzieje literatury polskiej“ , t. I, str. 455.



i „Powiesc o kamienicy naroznej“, kwalifikuje do literatury poli- 
tycznej i slusznie, niepotrzebnie tylko rozszerza si§ nad uiemi, poda- 
jgc ich treSc, jezeli nie nalezg do romansöw.

Czy opröez utworöw powiesoiowych „ksi§cia poetöw“ mamy jesz
cze jaki romans oryginalny? Historya literatury milczy o tem, wspo- 
minajgc z poblazaniem jeszcze tylko o pismach Krajewskiego. P. Gu
brynowicz wyszukal kilka nowych nazwisk i zwröcil pierwszy uwag§ 
na niektöre powieäci lepsze niz Krajewskiego. Cliod wszystkie nasla- 
dowane z Krasickiego, nie sg one bez pewnej wartosci. Wyröznia si§ 
migdzy niemi romans p. t. „Polak w Paryzu“ bezimiennego autora, 
napisany zywoi realistycznie, z pewnem zaci§ciem i werwg satyrycz- 
ng. Dlaczego jednak kry tyk  umieszczago przed naSladowcami Krasic- 
kiego '), choc sam uznaje, ze „tresc przypomina rozdzialy z p;imi§tni- 
ka Doswiadczynskiego“ 2), nie umiem sobie wytlömaczyc. MySle zaS, 
ze nie tylko przypomina, ale wprost oden zalezy-, jak  z drugiej strony 
znowu uwagi ujemne o teatrze i muzyce, operze i balecie, o rozwig- 
zlem zyciu Paryzanek, o kobietach lekkich obyczajöw, „z ktöremi 
uiestety bliskg zawart znajomoSc“ sg analogiczne do ust§pöw w lis- 
tach ') Saint-Preux’a, ktöry opisuje zepsute spoleczenstwo paryskie 
a) swöj pobyt w podejrzanym domu b), uarzeka na opertj i balet c) 
i oswiadeza si§ przeciwko tragedyi francuskiej d). Szkoda, ze pan 
Gubrynowicz nie tylko nie zadal sobie trudu zestawienia poszczegöl- 
nych opinij obu autoröw, ale nie wspomnial nawet, ze istnieje pewna 
analogia. Czyzby nie. zdawat sobie sprawy, ze „Polak w P aryzu“ ko- 
piuje z pewnemi modyfikacyami mysliciela genewskiego? Oryginal- 
nym i ciekawym jest  jedynie sgd o Szekspirze, na ktöry zwröcil juz 
uwag§ Chom§towski w swej rozprawee o dawnym romansie polskim 4) 
Utwory ksi§dza Micliala Krajewskiego sg bardzo malej wartosci 
„Podolanka wyehowaua w stanie na tu ry“ jest przeröbkg z „Smirce“, 
gtaniezgeg z plagiatem, bo jak  wykazuje pan Gubrynowicz przeszlo 
trzydziesci stron autor przepigal zyweem do swej powieäci. Godng 
wzmianki jes t  przez to, ze dala pochop do pierwszej w literaturze po l
skiej polemiki wcnle zaci§tej. Inne jego romanse sg kopig raz „Do-

*) Oliacz tytul trzecie^o rozdzialu ksiuzki, str. 103.
■•*) S tr . 10ti.

;l) L a  nouvelle lleloise, cz^s;- II: a) listy, 14, 21: b) listy , 26, 27; c) 
list 23; dj listy, 14, 1(5, 17.

4) „Kronika rodzinna“ , Warszawa, 1869, str. 264.



swiadczynskiego“ („ Wojciech Zdarzyiiski“), drugi raz „Pana Podsto- 
lego“, („Podczaszyua“). Krajewskiego widocznie kusily laury tego po- 
wieöciopisarza. Jezeli szlachcic-obywatel znalazl swöj wzör idealny 
w Panu Podstolim, to czemuz nie stworzyc do niego pendant w oso- 
bie cnotliwej szlachcianki i wzorowej zony? Taky miala by6 Podcza- 
szvna. Ostatnim utworem tego autora jest  „Leszek bialy“ poema pro
zy, najnuduiejszy przerys Telemaka. Wyszedl on w roku 1791, (1 tom 
6 pieSni) i 1792 ( I I  tom 7—12 p iesn i]) a nie w r. 1787 jak  podaje 
krytyk 3,)

Inny ksiydz, Franciszek Salezy Jezierski, znany ze swej ci§tosci 
i ostrego dowcipu w broszurach polemicznych, wydal takze dwie po- 
wie^ci, „ktöre mu jednak nie przysporzyly ani jednego listka do 
wienca chwaly“. Wspomniec nalezy o jednej z nich p. t. „Rzepiclia 
matka krölöw“, ze treäc jej oparl autor na kronice Kadlubka, a zatem 
zwröcil si§ do podan swojskich.

Ostatniy wreszcie postaciy jest smutnej pamigci JözefK orw in  
Kossakowski. Jego  dwa utwory: „Xiydz P leban“, oraz „Obywatel“ nie 
sy wcale powiesciami. Za obszernie si§ o nich rozpisal krytyk, mimo 
ze sam stwierdza, iz „wytku powiesciowego w „Xigdzu Plebanie“ pra
wie niema1“, a „Obywatel“ jes t  „rozmowy do^wiadczonego ojca z sy- 
nem äwiezo z zagranicy przybylym.—Kilka slöw wreszcie o Niemce- 
wicza powiesciach wschodnich i o Ignacym Bykowskim konczy ten 
rozdzial. Dobra charakterystyka ogölna oraz dokladne zestawienie 
bibliograficzne romansöw, zamyka t§ rozpmwg, ktöry sie odklada 
z ryk nie bez szczerego zadowolenia. Po raz pierwszy zualazly si§ 
u nas dzieje nowozytnego romansu, traktowane na szerokiem tle po- 
röwnawczem. Cokolwiekby sig zarzucalo tej ksiyzce, tyczy sig to ty l
ko szczegölöw, ktöre latwo poprawie, calo&ü pozostanie sumiennem 
i zajmujycem studyum o uaszym dawnym romansie.

H. R.

*) Egzemplarz w Biblioteee Jagiellonskiej, tak samo Estreicher. Bibliö- 
i'rafia, t. II, str. <>27, (Uli.

2) Str, 122; w spisje bihljograificznym unrieszazago znowu pod r. 17.81.



JEDLICZ JÖZEF: Stoneczna piesn. Kraköw, 1!M)4, str. 123.

Kilka lat zaledwie min§to od pierwszego wystypu u nas Stani- 
slawa Przybyszewskiego, a ilezzm ian przyniösl ten krötki czaswpoj- 
mowaniu sztuki, jej roli i racyi jej bytu w stosunku do zadan, prze- 
znaczonych dla naszego narodu do spelnienia. Z jakgz  druzgocgcg po- 
gardg wotat on w swojein Confteor: „Sztuka tendencyjna, sztuka 
pouczajgca, sztuka-patryotyzm, sztuka, majgca jakis cel moralny 
lub spoteczny — przestaje byc sztukg a staje si§ biblia pauperum dla 
ludzi, ktörzy nie umiejg mys'led“. Niema podlug tej zasady miejsca 
dla sztuki narodowej, a wymarzony artysta — ipse phHosophus prop- 
heta daemon, Dem et omnia—musi byd kosmopolitg. Nieliczng znalazl 
mistrz garstk§ slepych adeptöw. Twörczosd nie liczy si§ zwykle z za- 
sadami i prawidlami, w tym zas wypadku twörczoäc polska, w wyjgtko- 
wych czynna warunkach, z innych tez zrödei i o gl§bi wyjgtkuwej 
czerpie swoje natchnienia.

Juz  tedy i prorok i demon okazali si§ f'alszywymi, juz na widuo- 
kr§gu poezyi naszej zablysty nowe zorze o odmiennym blasku. Poe
zya, jako czysta rozkosz duszy, wydaje nam sie zbytkiem, na ktöry 
pozwolic sobie mogg bogatsze narody. Stgd atoli nie wynika, abysmy 
mieli jg  odtrgcac lub zapoznawad. I  teraz oto pojawita si§ spözniona 
a coraz bardziej samotna piesn jednego z tych, ktörych dusze rozgo- 
rzaly dla poezyi i odrodzonej sztuki niedawno, przed kilku laty. Go- 
rgcy kult p. Jedlicza dla idealu nie znosi kompromisöw, jego poezya 
jes t  uniesieniem duszy ku temu, co wieczne-, ale nie wyparl si§ swego 
narodu, z iez i radosci jego wyröst, tradycyg jego zyje, losy ghjboko 
odczuwa. Cho6 przeto w calym tomiku brak struny rodzimej—z wy- 
jgtkiem „Legendy pöl“ — to jednak daleki jestem od kucia z tego 
tytulu zarzutöw przeciw poecie, zwtaszcza, ze ksigzeczka ma zachwy- 
cajgce karty. GJöwnym tonem jej — smutek, jestto  zatem owa sfone- 
cznoSc, co rozblyska na ziemi po przez ostatnie krople burzy, pefua 
jeszcze tlumionych smytköw i maskowanej goryczy. Raz pragnie or- 
kanu, aby rozeslal w swiat ognie, wolajgce na böj, na swit, na nowe 
zycie (K r  z y k), to znöw w strofach, potyznych jak uderzenia mlo- 
töw, wyraza nienawisc dla wszystkiego, co tchnie beznadziejng ciszg, 
dla wszystkich, co w cudzym tchu grzejg swe cielska, co pyszni pa- 
trzg w niedol§ äwiatöw, miotajgc okruchy lask pochlebcom i podivm



( 0  d i). W poemacie „Bt§dny okr§t“ w obrazacli maluje dusze sta- 
rych i mlodych, we „Fragm entach“ z dna serca swego wydobywa 
marzenia i wgtpliwosci, dalekie od wpsolycli nastrojöw: o wiecznem 
zyciu smutnych, oblgkanycb Prometuszöw, o gwiazdacli, co krgzg po 
ciemnycb bezdrozacli, az gasiuj z piersig wiecznie glodmj, o morzu 
wszeclizycia, przez ktöre darmo sen mlodzieiiczy rzuca dla duszy pa- 
jtjcze mosty, o straszliwem osamotnieuiu poety („Na pocz%tku“)... 
\V tonie i nastroju prawie ealy tomik jest szeregiem rzewnych, gl§- 
bokich, a nadewszystko szczerycli rozmyslan na temat losu czlowieka 
wsröd zycia i swiata. Znajdg si§ atoii i wesole tony, brzmigce jak po- ( 
budkazlotego rogu. Taki} jest piesn „O woju witeziu“, w ysnutazpra-  
starycli podan. Ale najpi^kniejszyni wydaje mi si§ zbiorek czternastu 
utworöw p. t, „Legenda pöl“, wzi^ty t  doli i niedoli podtatrzanskiego 
ludu. Motywy rözne: rubinowa watra i w niej gazdowie plotg dlugie 
powiesci odawnyeh czasacli, dziewoje, strojne wmaki i blawaty zapra- 
szajg na gody; z dna jezior, rozlanycb w granicie, wypelzajg dziwacz- 
ne poczwary grozne i nieme; samotng sciezkg wraca mlödz od zni- 
wa, niosgc wieniec zlotoklosy; po ogrodach przelatujg jerzyki, spieszgc 
pod dymne strzechy z hojnym lupem, a na cmentarzu

w omroczu koscielnej framugi,

W bialyek kwiatöw i trawy uspieniu zalosnem,

W isi Chrystus kainienny, bolesny i dlugi,

Z lieem mek« zamglonem, niemein, przelitosnein.

Bol i smutek niezmierny pochylil mu glow§,

Zal jak widmo przejrzyste na skroniach si$ wiesza 

I krwawo länia w pöfmroku oploty cierniowe —

Woköl muszek zlocistych wirujaca rzesza...

Niekiedy zar sloneezny znienacka zapföuie,

Wsröd drzew, co niespokojnie budza sie co chwila —

Wtedy Chrystus z framugi cicho sie wychyla

I patrzy w dal —̂ przesmutny, w cierniowej koronie.

Wszystko w tej „Slonecznej Piesni“ nastrojone na elegijny ton 
cicliego zamyslenia, wszystko owiane tcbnieniem szczerosci i prosto- 
t.y. Brak tu zgrzytöw i sarkan gwat.townych i nami§tnycb, brak wrzq- 
cych bluznierstw, ale tez co prawda twörczy wysilek ducba nie try-
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ska potgzuym strumieniem natchnienia, rozplywajycego si§ szeroky 
i glgboky faly w bezbrzezue dale.

Natomiast wytwornosc tej liry, czystosc j^zyka i pigknoSc obra- 
zöw poetyczuych moze isc w zawody z najlepszemi utworami dzisiej- 
szej poezyi. Pietyzm dla slowa polskiego pragnie wyniesd zeh wszel- 
ky banalnose i obcosc, a drogie kamienie wyobrazni zakuwa tylko 
w czyste zloto mowy naszej. W tym pierwszym zbiorku autora „Le- 
gendy pöl“, literatura polska uzyskuje szczerego poetg, ktöry nie« yt- 
pliwie wczesniej czy pözniej od marzen i tgskhot* zwröci si$ do zycia, 
w mysl rozumnej tezy M. Guyau’ta, ze J e  principe de l'art est dctns la 
vie meine*.

A n t o n i  M a z a n o w s k i .

WACLAW SIEROSZEWSKI: Powröt. Powiesc z iveia  wsehodniej Syberyi.
Warszawa, nakfad (iebethuera i Wolffa. Krakow, G.
Gebethuer i .Sp., 1904, 12-o, str. 175.

Sieroszewski jes t  u nas najbardziej utalentowanvm przedstawi- 
cielem kiernnku literackiego, ktöremu dal poczatek Szymaiiski 
w swoich „Szkicach“; ze wzglgdu ua Charakter i srodowisko, skijd 
czerpie si§ materyal postrzegawczy, moglibysmy kierunek ten na- 
zwad egzotycznym. I  w samej rzeczy Sieroszewski slusznie otrzymai 
zaszczytne miano Kiplinga polskiego.

W  poröwnaniu z Szymanskim, Sieroszewski uczynil znaczny 
krok naprzöd w tej dziedzinie twörczosci. Autorowi „Szkicöw“ cho
dzilo jedynie o psychologi§, o podloze liryczne tych Europejczyköw 
ktörzy znalezli si§ pod obcem sobie niebem, wsröd obcych ludöw, dzi- 
kich, pierwotnych, uierozgwieconych ani jednym promykiem kultury. 
Sieroszewskiemu juz to nie wystarcza. On wie i odczuwa sercem, ze 
ci Jakuci, Tunguzi, Czukcze, Kamczadaly, Chinezycy to takze ludzie
o podobnych, jak i nasze, namietnosciach, ze duch ludzki wsz^dzie 
t§skni, kocha i marzy, raduje si$ i cierpi jednako, nad Wisly, Sekwa- 
ny, Tamizy, czy na brzegaeh Leny, Jeniseja, Jantsekianga. I  to sta- 
nowi wlasnie najwigkszy i bezspizeczus} zaslugg Sirki, ze w autochto- 
nach Azyi wsehodniej, ktörzy dotychczas sluzyli u nas tylko za deko- 
ra^ye, o skosnych oczacli i dziwacznych ubiorach, odkryl — czlowie- > 
ka. 1 t§ zasluge krytyka literacka przyznala mu bez zastrzezen.



Ostatni utwör Sieroszewskiego, p. t.: „Powröt11, z wielu wzgly- 
döw zbliza siy do typu dawniejszycli jego prac. Zalozenie tu podobne, 
jak  i w „Na kresach lasöw“, „Jang-hun-tsy“ i innycli powiesciacli: na- 
ströj duchowy nilodego Europejczyka, doktrynera spolecznego, o dra- 
zliwem sumieniu i sercu czuleni na niesprawiedliwosd losu, wyzysk 
i krzywdy, wobec spoleczenstw egzotycznych, wobec stosunku bia- 
lych do tuzieincöw, lub wiycej posiadajgcycli do uposledzonych. Bolia- 
ter ten, tak tu, jak  i gdzieindziej, jest, oczywiscie, bezsilny wobec 
warunköw spolecznych, ktörych zmienic nie zdola, co wiycej, jes t  
nierozumiany, a jego uczynki, pelne milosci i samozaparcia, nie tyl
ko nie znajdujg echa w niczyjem sercu, nawet tych, dla ktörych sg 
podejmowane, ale na dobitky dla niego samego sg powodem do 
licznj'ch przykrosci i niebezpieczenstw. Dodad nalezy, ze ta postad na- 
czelna utworöw Sirki najczysciej jestdosd konwencyonalna i nie celuje 
plastykg. Ale nie natempolega sila autora „Brzasku“, lecz na odtwo. 
rzeniu owego tla  spoleczno-obyczajowego, nadajgcego jego utworom 
koloryt egzotyczny.

VV „Powrocie“ bohater ten nazywa si§ Stefan Karski: z zong 
Anng i synkiem Olesiem powraca on z pod Jakucka do Europy. 
Akcya bardzo malo skomplikowana: Karscy spöznili siy na parowiec 
w Jakucku, a ze drugi mial iäd dopiero za kilka miesiycy, na podröz 
zaS lgdowg pieniydzy nie stalo, nie bylo wiyc innej rady, jak  odbyd ty 
dlugg i uciazliwg podröz na statku holowniczym.

I  tu wlaänie wprowadza nas Sieroszewski w dziwny, grozny 
i tajemniczy swiat wlöczygöw sybirskich, obiezväwiatöw, zgryzöw 
spolecznych, orylöw, zajmujgcych si§ tez od czasu do czasu rabusio 
stwem lub przemytnictwem, zwanych „spirtonosami“, lub „majdania- 
rzami-1. Temat to wiyc nieco odmienny, niz w innych utworach Siero
szewskiego, bo nie o autochtonöw Syberyi tu chodzi, lecz o tych pa- 
ryasöw wydziedziczonych, co nigdzie nie majg domu, ni ojczyzny. Po- 
pularni w najnowszej beletrystyce rosyjskiej, w naszej zjawiajg si§ 
po raz pierwszy. Ale stosunek artystyczny i uczuciowy autora doma- 
teryatu ten sam: holownicy w „Powrocie“ z poczgtku tylko przeraza- 
jg uas swojg dzikoScig, swym najzupelniejszym Grakiem wszelkiego 
pozoru kultury, ale poteni zaczynajg budzid coraz wiycej wspölczucia. 
Bo ci ludzie w przedstawieniu Sirki sg naprawdy nieszczysliwi, po- 
dejmujg siy pracy bardzo ciyzkiej, nieraz niebezpiecznej, wyzyskiwa- 
ni sg przez wlascicieli statköw, spychaui na poziom zwierzgt pocig- 
gowych; spiewy dlugie, przeciggle i sniutne i wödka — oto jedyne 
rozkosze ich Äycia. Wreszcie ci oryle, ciggngcy w pocie i mozole



ci^zko naladowany statek z pasazerami, wyrastajg u Sieroszewskiego 
ua symbol. „Idg w lachmauacli — möwi o nich z serdeczuem wspöl- 
czuciem Karski do zony — zle odzywiani, smagaui przez sloty.. Nogi 
im brzgkng i knvawhj, sit ,̂ piersi i ramiona scierajg do kosci... a tym
czasem ja  tyj«̂  sobie i nabieram rumiencöw... Wiedziatem, ze tak jest, 
ale dzialo si^ to gd/ies daleko, przykryte mirazem drobnych, ulud- 
nycb pozoröw... Obecnie po raz pierwszy ujrzalem na jawie gromad§ 
ludzi... ciggngcych lödz zycia!“.

To wspölczucie Karskiego, jak  to cz§sto bywa u natur prostych ,. 
uie przerafinowanych, nie pozostaje platonicznem, ale wchodzi natych- 
miast w sfer§ czynu: nazajutrz widzimy go, jak zaprz^ga si^ do 
„ pölki“ i ciggnie wraz z innymi. I nie zniech^ca si§ az do konca po
drözy, pomimo smiertelnego znuzenia, pomimo jawnej niech^ci ary- 
stokracyi statku, ktöra obrzuca go obelzywemi mianami: „Farmazonl.. 
sycylista!“, pomimo, iz sami oryle nie potralig zrozumiec ani oceuic 
jego szlachetnych pobudek, patrzg na niego z podejrzliwoscig 
chtopskg.

0  ile öw swiat liolowniköw, ci ludzie o pierwotuych duszach 
i dziwaczuych przezwiskach: ludor, Guran, Obuch, Majdaniarz, bra- 
cia Zygani, Tatar Achtnetka, Niemiec, kucharz Spirydyon, pi zedsta- 
wieni sg sympatycznie, o tyle owa wyzej wspomniaua arystokracya 
odtwarza si§ w jaskrawem swietle sarkazmu. Wlasciciele statku, 
Kozma i Damian, i trzej kupcy sybirscy, Brylkin, Gubkin i Teresz- 
kin, to ludzie na pöl cywilizowani, w samej rzeczy jednak stojg kul- 
turalnie nizej jeszcze od tych, co ich ciggng. Rozebrac si§ niemal do 
naga, picherbate, a chtjtniej jeszcze wödk§, i Spiewaö chörem piosen- 
ki, najnieprzyzwoitsze na <»bu pölkulach ziemi, pomimo obecnosci paui 
Karskiej, a nawet naprzekör jej — oto caly swiat ich uciech ciele- 
snych i duchowych.

Ja k  zachowuje si§ wobec tego otoczenia czula i wrazliwa dusza 
Karskiego, ktöry z jednej strony widzi n§dz§ i c.iemnoty z drugiej 
wyzysk, bezwzgl§dnosc i uieobyczajnoSc—latwo zgadngc. Nie truduo 
tez zrozumiec radosc Karskich, kiedy wreszcie w Maczy znalezli si$ 
w kajucie parowca, cichej i schludnej; öw parowiec bowiem to dla 
nich widomy zaak europejskosci, kultury, ogwiaty i post§pu ducha 
ludzkiego. „Wieczorem, gdy statek, bijgc pot^znie kolami i sypigc 
skry w miarowym oddecliu, biegl wsröd mierzchngcej rzeki, Karski, 
pochylony nad maszyuowym lukiem, patrzal z zachwytem, z tkliwo- 
Scig nieledwie na stalowe kola, korby i tloki, blyskajgce w elektry- 
czueui swietl*', i dumal o dziwnym tworze ludzkim, o zakl^tym w me- 
tal zbiorowyiu duchu i zbiorowych wysilkach, ktöry duszorn swych



tw 6rc6 w pozwalal si§ ukladad w innym, wyzszym i lepszym po- 
rzydku...“.

Temi sfowy koficzy si§ ostatnia powiesc Sirki, godna stany6 

w rzgdzie obok dawniejszych jego utworöw, odtwarzajycychbarwnie, 
ponure najczggciej sceny z zycia ludöw blizszego i dalszego 
WsChodu.

H e n r y k  G a l l e .



KHOXIKA MIESJECZNA.

Konczymy rok niewesotg perspektywg na przyszlosö. Przesile- 
nie ekonomiczue, wywolane wojng na Dalekim Wschodzie, nietylko, 
ze nie zostalo zazegnane, ale zatacza coraz szersze krygi i coraz sil- 
niej odbija siy na ogölnem zyciu nasze m. Coraz wiycej t'abryk ogra- 
nicza produkcyy, liczba ludzi, pozbawionych pracy i chleba wzrasta, 
a do tej falangi ludzi glodnych i bez ju tra  — Swiezo przybyla jeszcze 
caia rzesza kobiet, ktörych m§zowie powotani zostali pod bron, wsku- 
tek przeprowadzonej w 20 powiatach Krölestwa niobilizacyi.

Najfatalniej przedstawiajg si§ stosunki kredytowe w przemySle 
i w liandlu. Hose protestowanych weksli zwiyksza si§, zaufanie sia- 
bnie, niepoköj ogarnia wszystkich. Nawet w najciezszych czasacb
0 pienigdz nie byto tak trudno, jak obeenie.

Zastöj ogarnia wszystkie dziedziny zycia. Ustaje nawet handel 
wewnytrzny. Ludzie przestajq. kupowaö nietylko rzeczy zbytku, ale
1 rzeczy codziennej potrzeby. W sklepacli — w Warszawie i na 
prowincyi — ruch nadzwyczajnie slaby. Kupcy rozpaczajg i nie wi- 
dzg wyjscia z obecnej sytuacyi.

Pewne ozywienie panuje tylko w tych niewielu galyziach prze- 
myslu i liandlu, ktöre pracujg dla wojny, ale, rzecz naturalna, nie mo- 
ze to wptywad na polepszenie konjunktur ogölnych.

Handel zagraniczny röwniez oslabt, a bilans handlowy, jak  te
go dowiödt w, swym reteracie, wygtoszonyni w Sekcyi handlowej 
Tow. pop. przem. i handln, p. St. A. Kempner, ujawnia, ze saldo, ktö
re tak szybko wzrastalo do niedawna na korzySc paüstwa rosyjskie- 
go, — w przeciggu tych kilku uiiesiycy zniienilo si§ na jego 
n i e k o r z y s c .  Wywöz upadt, natouiiast zwiykszyi si§ przywöz 
z zagranicy.



Obraz .to naprawdg pouury i grozycy ztipelny ruinq naszemu 
przemyslowi, ktöry w znacznej mierze opierat si$ na rynkach vvscho- 
dnich, normujyc swojy produkcyg ich zapotrzebowaniami. Zapotrze- 
b m ania  te vv ostatnich latach rosly prgdko, podnoszyc iutensywnosd 
i ekspansye naszego przemyslu w sposöb goryczkowy i gwaltowny — 
i oto nagle wszystko ustalo.

Wojna polozyla ci§zk<} swojy rgke na produkcyi fabrycznej 
i zahamovvata obroty macliin. Zamilkly swistawki, przestaly fnrczec 
transmisye, zycie zamarlo vv wielkich gmachacb, opustoszaly kanto- 
ry i sklady, cisza zalegla w bandln.

A tu konca vvojny przevvidziec niepodobna i wedlug wszelkich 
danych przeciygnie si§ ona jeszcze przez rok przynajmniej.

Grozi to nam novvemi powiklaniami i pogorazeniem juz i tak 
zlycli stosunköw, ktörych naprawa nie lezy w mocy przedsitjbiorczo- 
sci i inicyatywy ludzkiej.

Spoleczeiistwo moze si§ tu bronid tylko oszcz§dnosciy i milo- 
sierdziem.

I  w jednym i w drugim kierunkn od pewnego czasu robi si§ juz 
to i owo. Ale — tego wszystkiego malo.

Nie mamy statystyki, ktöra mogtaby sciäle okreslic ilosc ludzi, 
potrzebujycycli obecnie pomocy w Warszawie, w Lodzi, Zdunskiej 
Woli, Tomaszou ie, Pabianicacb itd. Wiemy tylko, ze z dniem kazdym 
ludzi takicli przybywa.

Pewne swiatlo na to rzuca ogloszone swiezo spravvozdanie To
warzystwa Przytulköw noclegowych, tanich kuchni i domöw zarob- 
kowych.

Dowiadujemy si$ ztamtyd, ze kiedy w lipcu r. b. wydano ubo- 
gim 11513 porcyj zupy z { funtem chleba, a vv sierpniu — 12562, to 
we wrzesniu wydano juz takich porcyi 20580 , a w pazdzierni- 
ku 30235 .

Swiadczy to bardzo wymownie o tem, jak gwaltownie wzrasta 
n § d z a w samej Warszawie.

Pröcz tego ujawnia to w sposöb jaskrawy stosunek pracujycych 
obecnie vv domach zarobkowych T-wa w poröwnaniu z dwoma latami 
poprzedniemi.

Stosunek ten przedstawia nastgpujaca tablica:



Dni roboczych w roku 1902 1903 1904
w lipcu . . bylo 1923 2730 4483
w sierpniu . „ 2605 2904 5048
we wrzesniu . „ 3393 3420 5179
w pazdzierniku 3500 3682 5811

razem 11421 12736 20521

Czyli ze Towarzystwo za ostatnie 4 m i e s i a c e udzielilo za- 
robku w ciggu 7785 dni roboczycli w i § c e j, anizeli w r. 1903.

Zastanawiajgc si§ nad tem, trzeba mied na uwadze, ze wlasciwie 
najci^zsze chwile sg dopiero przed nami. Zblifca si§ zima, do prze- 
trwania najtrudniejsza, potrzeby b§dg rosly, biednemu nie wystarczy 
juz d a d j e s d, ale, chcgc go ocalid przed chorobg, trzeba mu takze 
dostarczyd cieplego ubrania i ogrzad mu izbe. Na to pieni^dzy juz 
nie wystarczy, gdyz wszystkie nasze instytuoye dobroczynne cierpig 
na brak srodköw. Ale — zamykad na to oczu nie mozemy i niewolno 
nam odwröcid twarzy od tej niedoli, ktörej widmo ukazuje si§ nam 
zdaleka, idgc w podmuchach mroznego wiatru i w Snieznych zawie- 
jacli nocy grudniowych. Czuwajmy zatem zawczasu.

*

* *

Dla naszych miast prowincyonalnych nastala nowa era. Rozpo- 
czyna ja  uzyskany Swiezo przez Towarzystwo Kredytowe m. W a r
szawy przywilej na rozszerzenie dzialalnosci kredytowej

Wydane w tej mierze p r z e p i s y  u z u p e l n i a j g c e  po- 
zwalajg ocenid doniosloöd sprawy.

Wedlug tych przepisöw dzialalnosc warszawskiego Tow. kredy- 
towego rozszerza si§ na miasta gub. Warszawskiej, w ktörych suma 
szacunku asekuracyjnego budynköw murowanycli jest nie mniejsza 
niz 150.000 rb. i w ktörych znajdujg siy prawidlowo zorganizovvane 
miejskie lub ochotnicze st.raze ogniowe, a w ktörych deklaracye



0  chyci otrzymania pozj'czki zlozy conajuiniej 2 0  wlaScicie'i nieru- 
chomosci.

Towarzystwo udzielad b§dzie pozyczek z terminem amortyzacyi 
w ciggu 28 lat i 6 miesiycj7. lub 18 lat, na budowle murowane, przy- 
noszgce staly döchöd i posiadajijce wlasng ksiygy liypoteczny, w gra- 
nicach juryzdykcyi Warszawskiego S$du Okrygowego.

Pragngcy otrzymaö pozyczky T-wa obowigzany jest zeznac we 
wlasciwej ksiydze hypotecznej akt o przystgpieniu do T-wa, zawiera- 
jq,cy wszelkie zobowijjzania, wyplywajgce z ustawy Warsz. Tow. 
Kred. miejskiego, jak  röwniez z wszelkich dopelnien i wyjasniefi, 
wydanych wr rozwiui§ciu tejze ustawy. Po zatwierdzeniu powyisze- 
go aktu przez wlasciwy powiatowy wydzial liypoteczny, wniosek
0 przyst^pieniu do T-wa wprowadzony zostaje do dzialu IV wykazu 
hypotecznego i od dnia wprowadzenia aktu tego do hypoteki liczy 
siy pierwszenstwo hypoteczne pozyczki przed wszelkiemi innemi 
wnioskami, zapisanemi we wszystkich dzialach wykazu hypoteczne- 
go. Jesli  pozyczka uzyty zostanie na zaspokojenie dhigöw, ujawnio- 
nych w hypotece przed wniesiem aktu o . przystgpieniu do T-wa, to 
pierwszenstwo hypoteczne dla pozyczki tej liczy si§ od daty zapisa- 
nia do wykazu hypotecznego dlugu, zaspokojonego pozyczki} Towa
rzystwa.

Pozyczka w sumie okreslonej przez Uyrekcyy, po zatwierdze
niu przez wydzial liypoteczny aktu o jej wydaniu, sporzgdzonego 
bez udzialu przedstawiciela T-wa, podlega wyplacie w oznaczonym 
terminie, w kaucelaryi wlasciwego powiatowego wydzialu hypotecz- 
nego przez Delegata Dyrekcyi, listami zastawnemi Tow. Kred. 
m. Warszawy.

Natychmiast po wydaniu pozyczki wypuszczajg siij nowe listy 
zastawne w ilosci, odpowiadajgcej sumie wydanej pozyczki.

D 1 u z n i c y wnoszg do K asy  T-wa w Warszawie jednoczeänie 
iw  tych samych terminach i raty, nalezne Towarzystwu, i oplaty pre- 
mii asekuracyjnej, albo tez zamiast oplaty asekuracyjnej skladajg Jo- 
wöd, ze ubezpieczenie zostalo juz oplacone we wlfcSciwem Towarzy- 
stwie asekuracyjtiem rzgdowem lub prywatnem.

A kty i wnioski, odnoszgce siy do pozyczek i wogöle do spraw 
T-wa, powiatowy Wydzial bypoteczuy obowigzany jes t  rozpatrzec
1 powzigc co do nich decyzyy nie pözniej, niz w ciggu 2 -ch tygodni 
od daty zeznania tych aktöw lub wniosköw w ksiydze hypotecznej.

Budowle, na ktörych zastaw pozyczajgcy pragnie otrzymad po- 
zyczky przewyzszajgcg suniy, na jakij. zaasekurowana jest nierucho-



moSc w instytucyi rzadowej, majg byd przezen dodatkowo ubezpieczo- 
ne w tejze rzgdowej instytucyi asekuracyjnej lub w jednem z prywat- 
nych towarzystw, dzialajgcych za zezwoleniem rzgdu i wskazanycli 
przez Dyrekcyg Tovv. Kredytowego.

Pomijamy tu drobniejsze szczegöly przepisöw, opracowanych 
bardzo skrupulatnie i ogarniajgcych cala sfer§ interesöw, wynikajg- 
cych ze stosunku kredytowego z Towarzystwem.

Chcielismy tylko podac ogölne zasady, 11a ktörych pozyczki b§- 
dg udzielane, a zasady te zawieraja sie wlasnie w przytoczouych po- 
wyzej paragrafach.

Nie nalezy wgtpic, ze obywatele miast powiatowych, ktöre od- 
powiadajg wyluszczonym powyzej warunkom, skwapliwie skorzystajg 
z nowych przepisöw.

Zapewne, rok biezgcy jest najnmiej do tego odpowiedni ze 
wzgl§du na „citjzkie czasy1' i ogölne przesilenie, ale po wojnie tem- 
bardziej /.ycie na wszystkich polach uderzy wzmozonem t§tnem 
i ruch budowlany w Skierniewicach, w Lowiczu i we Wloclawku, 
ktöre sg na pierwszym planie dzialan Towarzystwa, obiulzi sie z pe- 
wnoscia.

Dwa zwlaszcza z wymienionych miast — Skierniewice i Lo- 
wicz — dzigki nowym przepisom stajg wobec powaznych zagadnien 
co do ich przysztosci.

ßlizkie sgsiedztwo z Warszawy i wygodna konmnikacya kolejg 
Wiedenskg pozwalajg mniemac, ze ku tym miastom, w miar§ odpo- 
wiedniego ich zabudowywania si§, odplywac b§dzie ludnoSc Warsza
wy, ktörej w obecnych warunkach coraz ciyzej jest  wytrwac w wiel 
kiem mieScie. Drozyzna mieszkan i drozyzna produktöw spozyw- 
czych, postawila juz oddawna t§ kwestye na porzgdku dziennym, 
a nalezytemu rozwojowi tego ruchu przesiedlehczego stal na prze- 
szkodzie tylku brak mieszkan „kulturalnych“ po za Warszawg. Mo
gly sie tam przenosic jedynie warstwy ubogie, jak  drobni rzemieslni- 
cy, ktörym domek malomiejski dzisiejszego typu wystarczal w zu- 
pelnoSci.

Ale po za tg sferg, jest  w Warszawie duza ilosd ludzi, ktörych 
z miastem nie wiaza zadne interesy wytwörcze i handlowe, a ktörych 
trzyma 11a miejscu tylko przyzwyczajenie do pewnych wygöd. Urz§d- 
nicy emerytowani, rentyerzy, zyjgcy z niewielkich kapitalöw, i wo- 
göle wszj'scy ci, ktörych starofSc lub choroba wytrgcila z kolei zycia 
zarobkowego, a ktörzy nie posiadajg znaezniejszych majgtköw, a za- 
dowolic si§ muszg skromnym dochodem rocznym, wystarczajgcym za- 
ledwie na op^dzenie najkonieczniejszych potrzeb, — ze znaczng wy-



grany dla swych budzetöw przenies'd si§ mogy i powinni na pro- 
wincyg.

W ten sposöb ludnosd obydwöch tych miast szybko moze sie po- 
dwoid, co w ciygu lat kilkunastu zmieni do uiepoznania dzisiejszy ich 
wyglyd. Ulice zabudujy sie porzydnemi domami, tu i owdzie stan yd 
nawet mogy ozdobniejsze wille, drogi sie zabrukujy, zjaAvia sie tro- 
tuary  i oswietlenie lepsze, co wszystko poprowadzi za soby podnie- 
sienie hygienicznych warunköw tych miast.

Jednoczesuie ozywi sie handel, povvstany sklepy w miescie, roz- 
winie sie przemysl ogrodniczy i mleczarski posröd okolicznej ludnosci 
wiejskiej i podniesie sie zamoznosd tej ostatniej, a co za tem idzie — 
i poziom jej kulturalny.

Wszystko to jest dopiero i d e y, ale idee t§ wcielid w zycie 
mozna.

Z clnvily zatwierdzenia dodatkowych przepisöw o dzialalnosci 
Tow. kredytowego miasta W arszawy idea ta nabraia juz cech kon- 
kretnych, a od polepszenia sie ogölnych stosunköw ekonomicznycli 
i od przedsigbiorczoäci jednostek zalezy reszta.

Trzeba takze w tym wzgl§dzie brac sobie wzör z zagranicy, 
gdzie w sysiedztwie wielkich miast, jak Paryz, Loudyn, Berlin, 
istniejy maie, kulturalne ogniska, przyciygajyce ku sobie nadmiar 
ludnosci stolecznej.

Warszawa dotychczas niema takiego sysiada, ale miec go mo
ze. Do roli tej powolane sy Skierniewice, ktöre posiadajy pi<jkny 
park, wod^ biezycy i otoczone sy lasami, dostarczajycemi zdrowego 
powietrza. ftyczy je z Warszawy kilkanascie pociygöw na dobe 
z ktörych pospieszne idy t y l k o  g o d z i n g ,  a zwyczajne d w i e  
g o d z i n y. Mozna wigc nawet, mieszkajac w Skierniewicacli sta- 
le, pracowad w Warszawie, dojezdzajyc do niej codziennie. Dojazd 
teil, niewytpliwie, przy zwigkszonym ruchu bylby znacznie tahszy 
niz obecnie, a i w rozkladzie pociygöw kolei Wiedenskiej znalazloby 
sie, jeszcze miejsce na kilka d o d a t k o w y c h  pociygöw Skiernie- 
wickich. •

Nie — naprawde — to nie jes t  u t o p i a ,  ale naturalny rozwöj, 
odpowiadajycy potrzebom czasu i wymaganiom posttjpu.



*

* *

Sekcya przemyslu drobnego przy Warszawskim Oddziale Towa
rzystwa popierania przemyslu i handln, od czasu, kiedy przewodniczy 
jej dr. Benni, objawiad poczyla zywotnoäc, ktörej wyrazem jes t  po- 
wstajgcy w Warszawie od nowego roku „Sklep dla przemyslu do- 
mowego“.

W sklepie tym zuajdg siy wszystkie wyroby ludnosci wiejskiej, 
a wiec: plötna, kilimki, dywaniki, pasy chtopskie, zapaski ko- 
biece, materyaly na spödnice, sukna grübe i cienkie, pölsukienka, 
korty, drelichy i t. p. Nastypnie wszelkiego rodzaju wyroby koszy- 
karskie, w domach przez wloscian i malomieszczan robione. Majg tani 
byc takze wyroby z drzewa, jak  zabawki dziecinne Avszelkiego rodza
ju, lyzki, solnice, sita, rzeszota etc. Wyroby garncarskie, zwlaszcza 
ozdobniejsze i kamienne — do kwasöw i rnleka, wreszcie naczynia do 
kwiatöw, zabawki gliniane i t. d. Nadto sklep bydzie przyjmowal 
ua sprzedaz domowej roboty hafty, wyszywanki do koszul i do 
czepkövv.

Opröcz tego: noze, nozyki, Idödki, zamki i wogöle wszystko, co 
ma wartoSc towaru handlowego, a co robione jest po domach przez 
wloSciau.

Sklep ten w pierwszych czasach swego istniema bydzie zatem 
niejako W y s t a w g  p r z e m y s l u  d r o b n e g o .

Tarn po raz pierwszy zobaczymy i przekonamy siy naocznie
o tem, co, jak i gdzie lud nasz wlasnemi silami wyrabia? .lakie sg je 
go uzdolnienia w kierunku rzemiosl? Jak ie  jego upodobania artys- 
tyczne?

O tem wszystkiem w ostatnich czasach möwilo siy dosd duzo, 
ale, wiadomosci szczegölowych i zaslugujgcych na wiary w tym 
przedmiocie, posiadamy bardzo niewiele.

Z dalekiego slyszenia znauiy tylko szkoly tkackie w Stani- 
siawowie, we Prauipolu, w Siennicy Eözanej i w okolicach My- 
szynca, oraz warsztaty koszvknrskie w Serorku, w Nalyczowiet 
w Jublonnie i w Bilgoraju, ale nie ogladaliSmy nigdy wyroböw. po-



chodzycych stamtyd, nie wiemy, na jakim poziomie te wyroby stojy 
i jak  sig  te rzemiosla rozkrzewiajy w okolicy.

Na skutek nstawicznych nawolywafi do popierania przemyslu 
swojskiego, zapalalismy takze checiy wspomagania tego przemyslu, 
ale znöw uie wiemy, do kogo mamy si§ zwröcic z zapotrzebowaniami, 
gdzie, czego i po jakiej cenie mozna dos tat'.

To wszystko ulatwi nam wlasnie sklep.
Z drugiej zas strony odda ou znakomite uslugi ludnosci wiej- 

skiej tych okolic, w ktörych wloscianie uprawiajy tg, lub inny galyz 
przemyslu, otwierajyc przed nimi szeroky i latwy drogg do zbywa- 
nia swoich wytworöw bez kosztownego posrednictwa. Posrednictwo 
t,o, zorganizowane dotychczas zle przez malomiejskiclt zydöw, 
lub, co gorsza, nie istniejyce wcale, bylo niewytpliwie je- 
duym z czynniköw, hamujycych u nas rozwöj drobnego przemyslu 
wogöle.

Tlömaczono dotychczas brak dodatnich rezultatöw na tem 
polu nieclitjciy naszego ludu do zajgc przemyslowych; otöz sklep po- 
kaze nam, czy tak jest istotnie, czy tez poprostu lud zuiechgcal sie 
tylko brakiem organizacyi handlowej, wyzyskiem handlarzy, sku- 
pujycych wyroby wiejskie za byle co i—malym zarobkiem.

Zebrany ty drogy materyal faktyczny da znöw moznoäc Sekcyi 
zoryentowania sie nalezvtego w tem, co dla podzwigniecia przemyslu
i w jakich rozmiarach uczynic, gdzie i jakie zaklada6 szkoly, gdzie 
wysylac instruktoröw, jakie galgzie wytwörstwa szczegölniejszy oto- 
czyti opieky, a jakie poprostu o b c i y c, jako nie rokujyce wi- 
doköw na przyszlosc, gdzie zatruduiac mgzczyzn w czasie dlugich zi- 
mowych wieczoröw, a gdzie przemysl domowy pozostawid w rgkacli 
kobiet.

Wszystko to jest  bardzo wazny sprawy ekonomiczny dla kraju, 
sprawy, na ktöry, uiestety, nie zwracano dotyd potrzebnej uwagi. 
Zaniedbalismy wiele i stracilismy wiele. Z historyi dowiadujemy sie 
dopiero, ze w czasach dawniejszych tarn i owdzie w Polsee kwitly 
rzemiosla i rozwija! sitj przemysl domowy, osiygajyt rezultaty takie,
o jakich dzis nie marzymy nawet, ze jednak stopniowo, powoli wszyst- 
to upadalo, az poszto w zupelne zapomnienie.

Niewytpliwie w niejednej okolicy i niejedno daloby si§ jeszcze 
w sk rzesic , ale, azeby to uczynic, trzeba poznac lud miejscowy i warunki 
miejscowe, a tych—nie znamy jeszcze w stopniu dostatecznym. Ufamy 
ze Sekcya w tym wlasnie kierunku wytgzy wszystkie swoje sily i za-



daniom swoim podola calkowicie, a w mniemaniu tem i w tych nadzie- 
jacli utwierdza nas poniekgd pierwszy krok na tem polu — zalozenie 
sklepu.

Przedsiywzi§ciu temu przyklasngc nalezy, a rzeczg Warszawy 
jest juz zapewnic mu to powodzenie, na jakie zasluguje. Sgdzimy t,< z, 
ze klienteli sklepowi nie zabrakuie, gdy publicznoSc Warszawska 
spostrzeze, ze otrzymuje wyroby swojskie, tanie i ladne, oraz, ze ku- 
pujgc je, przyczynia siy do podniesienia dobro by tu w kraju, gdzie 
tyle jest  jeszcze potrzeb niezaspokojonych i niedostatku, grauiczgce- 
go z nydzg.

*
« *

„Przeglgd filozoticziiy11—kwartalnik, dajgcy wyraz oryginalnej 
mysli filozoficznej polskiej i odzwierciadlajgcy ruch fllozoficzny za- 
granicg, ukonczyl siödmy rok istnienia.

Przez tych lat siedem zdolal 011 skupic dokola siebie wszystkich 
wybitniejszych pracowniköw polskicli 11a polu nauk scislych i zdobyl 
sobie poczesne stanowisko wSröd naszych wydawnictw peryodycznycli
0 trwalszej wartosci.

Lata  te jednak pod wzglydem materyalnym z pewnoscig nie na- 
lezaty do swietnych. Nie byly one—ze zapozyczymy poröwnania z bi- 
blii—„latami tlustemi“. Möwimy to 11a podstawie ogölnych naszych 
w tym wzglydzie stosunköw, ktöre nie pozwalajg siy ludzie. Pisma 
naukowe walczg u uas z obojytnoscia ogölu i prawie nigdy nie zdo- 
bywrtja dostatecznej ilosci czytelniköw. Kolo ich przyjaciöl rozsze- 
rza siy bardzo powoli. Ludzie nawet iuteligentni i przodujgcy spole- 
czenstwu takrzadko jeszcze poczuwajg siy doobywatelskiego obowigz- 
ku popierania przedsiywziyc naukowych, ze polegac one na ich rdobrej 
woli“ nie mogg i gdyby nie ofiarne poswiycenie jednostek, bodaj ze 
weale nie mielibysmy czasopism naukowycli. .lezeli zas one istniejg, to 
zawdziyczamy je  calkowicie euergii ich twörcöw, ktörzy caly zazwy- 
czaj ciyzar wydawnietwa dzwigajg 11a swoich barkach. Tak jest 
z „ Wislg" i tak jes t  z „Przeglgdem filozoficznym“.

Tam p. Erazm Majewski, tu —dr. Werylio sg filarami, na ktörych 
opiera siy caly powolnie i z trudem wznoszony gmach wsröd nieustau- 
nej troski 0 jutro.

Stosunki takie nis sg normalne i pragngd nalezy, aby zmienily 
siy jakuajrychlej.



Taki „Przeglgd filozoficzny'- np. smialo möglby i powinienby si§ 
utrzymac z prenumeraty, nawet bez zasilku ze strony Kasy Mianow- 
skiego, daje 011 bowiem rzeczy, obchodzgce w jednakowym stopniu 
wszystkich ludzi wyksztalconych bez wzgl^du na ich zawöd. I  lekarz
i adwokat i inzynier i literat, o ile nie sg podrz^dnymi rzemieSlnika- 
mi, ale czujg potrzeb§ gl^bszego ugruntowania swej wiedzy, znajdg 
tarn prace, obchodzgce ich blizko. Dose przejrzec kilka ostatnich ze- 
s'.ytöw tego czasopisma, aby si§ 0 tem przekonac. Oto zeszyt 11 za 
r. b. poäwiijcony jest calkowicie Spencerowi, ktörego dziela ode- 
graly tak wibitng rol§ w ksztaltowaniu si§ naszych najswiezszych 
pojtjc filozoficznych i spolecznych. Nie tak to dawne czasy przeeiez, 
kiedy wszyscy mielismy to iini§ na ustach i poslugiwalismy si§ niem 
w dysputach filozoficznych, jako argumentem najsilniejszym. Podob- 
nie zeszyt IV  poäwi§cony zostal Kantowi, twörey filozofii kry- 
tycznej.

Oba te zeszyty powinny si§ znaleäö na stole kazdego czlowieka 
wyksztalconegoi zuajdg sie, jezeli nast^pne siedmiolecie „Przeglgdu“, 
bgdzie lepsze od ubieglego. Goraco zyczymy tego zaröwno redakeyi 
„ Przeglgdu", jak i naszej apatyczuej i utykajgcej na mielizuach 
iuteligencyi.

Lubimy möwic 0 sobie, ze jestesmy narodem kulturalnym i nie- 
wgtpliwie mamy prawo tak utrzymywac.

A jednak? a jednak czasami, kiedy si§ zdolatnv wydobyd poza 
obre!) Warszawy i spojrzec krytycznem okiem na stosunki, panujgce 
na prowincyi, musimy si^ bardzo za naszg kulturg rumienic.

Oto swiezy przyklad.
Inzynier görniczy, Leonard Jaczewski zamiescil niedawno w je- 

dnem z czasopism tachowych rosyjskich ärtykul p. f. „Z zagl^bia |)g- 
browskiego“.

W artykule tym mi§dzy innemi czytamy:
„Wszelkie pojtjcie przechodzi b l  o t o  w Dgbrowie. Duzo 

w zyciu widzialem, lecz tak oburzajgcego u b 1 0 c e 11 i a, takiego 
braku zasadniczej hygieny—uie widzialem nigdzie. Wiadomo wpraw- 
d/.ie kazdenui, iz tarn, gdzie kopi'j wegiel, gdzie z „czarnemi brylanta- 
rni“ ma si<̂  do czynienia -  tarn 0 czystosci muröw, 0 jasuych barwach



nie moze byc mowy, wi^c liscie na drzewaeh, wigc mury i dachy — 
wszystko pod gruby warst wy sadzy. I iru k ulic i drög z migkkiego 
wapienia pyl swöj miesza z wgglowym. Lecz to sy warunki natnralne, 
z ktöremi mozna sig pogodzic. K/.ecz inna—b l  o t o, powstale z wszel- 
kicli odpadköw gospodarstwa ludzkiego. Tak to wyglyda, jakby ani 
jednego wozu smiecia nie wywieziono z Dybrowy przez cale cwiere- 
wiecze ruchu przemyslowego w Zaglebiu. Won wstrgtua, a przeciez 
jechatem przez g l ö w n a  u l i c  e. Oczywiscie—albo nie istnieja tarn 
organy sanitarne, albo sy bezczyune. Jako  nieobeznany ze strony go- 
spodarczo-administracj’jny Zaglehia, nie winie o to b 1 o t. o k 1 a s y- 
c z u e przeddgbiorcöw. Wiadomo bowiem, ze przedsigbiorstwa finan- 
sowe staraja sie usilnie o porzydek i t zystosc na swych terytorjacb, 
wiedzyc jak  k o s z t o w n y  f a n t a z y y  bywa ich bruk szpetny. 
Pewna atoli czesc odpowiedzialnosci skladam na zywiol tarn najiute- 
ligentniejszy, t. j. na inzynieröw, i a kierowniköw spraw dybrowskich 
Wylycznie do biura lub kopalni nie trzeba sprowadzac swego wply- 
wu. Dzialacze Zaglebia wszysey nalezy do „Zjazdu przemyslowcöw 
görniczych“, ktöry bez kwestyi z ramienia wladz otrzyma prawo do- 
zoru nad zewugtrzuem urzydzeniem Zaglgbia. Zachodzicby mogla 
obawa, czy rzeezone p r  a w o kierunku i dozoru nie zwigkszy opodat- 
kowania wewngtrzuie-osobistego. Sydztj ze nie! Wezwani bgdy prze
dewszystkiem z a g r o d  n i c y  do zadoscuczynienia warunkom sani* 
tarnym, od inzynieröw i przedsigbioreöw zas oczekiwac nalezy tylko 
wydatkowania z zapasöw wiedzy o hygienie i lecznictwie, przy naj- 
skromniejszem oblozeniu osobistem lub formalnem.

Szkoly—pisze dalej inz. J a c z e w s k i-  wywarly na mnie wrazenie 
dodatnie, lecz zkad |)odiodzi ta bladosc, to wyzölknienie twarzyezek 
dziecigcych? Tylko ze wstrgtnych warunköw sanitamych.

.lako droge do wyjscia z tak opiakanych stosunköw, autor arty- 
kulu proponuje, azeby biuro „Zjazdu przemyslowcöw görniczych 
w Krölestwie Polskiem“ rozpoczglo starauia u wladz o wfyczenie 
spraw sanitamych do programu najblizszego posiedzenia zjazdu. Sku
tek tych staran niezawodnie bgdzie pomysluy, a wöwczas biuro opra- 
cuje p r o  g r a m  p r a c ,  majyeych na eelu uzdrowienie Zaglgbia. 
Bgdzie to materyal konkretny, bgzie to kauwa do prac samego zjazdu. 
Pomysler o sanitarnej przysztoäci Zagtgbia nalezy koniecznie i temu 
nikt nie zaprzeczy, inicyatywa zag w tej mierze winna wyjäc od zjaz
du, ktöry ze swej strony wezwie przedstawicieli ludnoSci do uczest-
nietwa w pracach.

Taka propozycya wyehodzi od zrazouego blotem w Dybrowie 
iniyniera, ktöry chwilowo tylko bawil w Zaglgbiu.



Czyz wobec tego nie jest rzeczg dziwng, ze inteligencya naszych 
miast i miasteczek prowincyonalnych, gdzie z malemi wyjgtkami sto- 
sunki sanitarne nie o wiele sg lepsze, gdzie o bloto na pryncypalnej 
»licy takze nietrudno, gdzie niema wody dobrej do picia, gdzie tyfns 
gniezdzi sitj nieraz calemi latami, gdzie brud i niechlujstwo ubogiej 
ludnosci zydowskiej czynig chwilowy nawet pobyt wstr<jtuym, ze— 
iuteligencya ta, potrafi tam mieszkad stale i —godzic si§ na istniejgce 
warunki, ani nie protestujgc przeciw uim zbyt glosno, ani nie decy- 
dujgc si§ ua wystapienie do walki z tg kleskg w imi§ liygieny i w imi§ 
dobra ogölnego?

Naprawd§, ze nie przynosi to zaszczytu naszej kulturze, ktöra 
osiggn§ta juz wprawdzie pewien poziom europejski w Warszawie, 
ale konczy sie; tuz za jej rogatkami. A cöz dopiero w odleglosci kil- 
ku lub kilknnastu mil od stolicy! Przybywajgcy tam podrözuik latwo 
moze zapomnied, ze znajduje si§ w Europie Srodkowej, o kiikanaScie 
godzin drogi od Berlina i Wiednia.

*

¥r &

Dnia 24 pazdziernika r. b. rozsfal si§ z tym swiatem zasJuzouy 
prezes Kola Polskiego w Wiedniu s. p. Apolinary Jaworski.

Nalezal on do najpopularniejszycli postaci w swiecie parlamen- 
tarnym Austryi, a przewodniczgc przez dlngie lata klubowi polskie- 
mu umiat sobie zjednad powage i szacunek u calej Izby, a zacliowa- 
nie u rzgdu.

Ocena jego dzialalnoSci politycznej, ktöra wigze si§ z najwaz- 
niejs'emi sprawami Galicyi i stanowi nieposledniej wagi materyal 
dla historyka doby ostaniej—wymagalaby obszernego studyum. Tutaj 
mozemy zaledwie powiedziec slöw kilka o cztowieku, ktöry reprezen
towal polskie cialo puselskie z godnos'cig i duzym taktem i na ktörego 
niojednokrotnie zwracaly si§ w chwilach stanowczych oczy calej 
Austryi.

S. p. Apolinary .Jaworski urodzit sie w r. 1825. Ksztalcii sie we 
Lwowie i Wiedniu, poczem rozpoczgl karyer§ urz§dniczg ua sluzbie 
panstwowej za reakcyjnych rzgdöw Bacha. Tam nabral tej ostrozno- 
sci i przezornej obawy, ktöre w pözuiejszych czasach zarzucauo mu
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nieraz, uwazajgc je za brak stanowczoSci. Byla to jednak raczej dy- 
plomatyczna przebiegloSc.

W ybrany w r. 1879, poczgtkowo jako posel na sejm krajowy, 
a \v kröfcee potem, jako posel do Rady Panstwa, zawigzal Jaworski 
bliskie stosnnki z öwczesnyin prezesem kola polskiego, Kazimierzem 
(irocholskim i umial pozyskac jego zaufanie do tego stopnia, ze byl 
prawg jego rekg.

Niedziw wi§c, ze w r. 1888 po smierci (Trocholskiego, kiedy szu- 
kano odp*iwiedniego kandydata tih oprözniony fotel prezydyalny, wy- 
bör padl pravvie jedtiomyslnie na Jaworskiego. Na tem stanowisku 
utrzymal si<j on az do zgonn, chwilowo tylko zrzeklszy sie przewo- 
dnictwa w kole na rzecz teki ministra Galicyi w gabinecie ks. Win- 
dischgraetza.

Umiarkowany, rozwazny, zr^czny i «ri^tki nie zawsze potrafil 
on zadowolic opinifj publiczng i uzyskac poklask ogölny, ale — i to 
przyznac trzeba bez zastrzenien—zawsze, z najtrndniejszych nawet 
sytuacyi—umial wybrngc bez narazenia na szwank powagi kola.

I na tem polega najwieksza jego zaslnga—pod jego sterem nawa 
polityki polskiej w kole plynijla bezpiecznie, unikajgc zywszych, ale tez
i niebezpiecznych prgdöw. Stgd tez pochodzilo nznanie, ktöre Jaw or
ski mial u rzgdu centralnego, a nawet i u samego Cesarza Franciszka 
Jözefa.

Umarl s§dziwy prezes nagle, podezas chwilowego pobytu we 
Lwowie, a sniierd jego odbila si§ szerokiem echern w swiecie parlanien- 
tarnym catej korony Habsburskiej.

Nast§pcg jego na waznem stanowisku w kole polskiem zostal, 
jak  to juz wiadomo, Wojciech hr. Dzit duszycki.

*

* *

Dnia 5 listopada r. b. zmart we Lwowie s. p. Karol Brzozowski, 
wybituy poeta, czlowiek prawy, Charakter nieskazitelny.

Byla to postac wyjgtkowa. S§dziwy starzec, z dlugg, siwg bro- 
dg, przypominajgcy z wyglgdu patryarclifj biblijnego lub barda sta- 
roslowiafukiego, pami§tajgcy odlegle czasy. Przybyl on do Lwowa 
na stare lata i osiadt tarn po trudach koczowniczego, pelnego przy- 
göd zywota.



Urodzony w r. 1821 w Warszawie i. p. Karo] Brzozowski nale- 
zal do wychowancöw slynnego instytutu agronomicznego w Mary- 
nioncie. Nie plug jednak i nie zagon ziemi ojczystej byly mu przez lös 
przeznaczone. WczeÄnie, bo juz jako 19 letm mlodzieniec, opuäcil stro
ny rodziunt. Poczgtkowo udal si§ do Poznania, potem do Paryza. 
Tam mial sposobnoSö zblizyc si§ do Mickiewicza i do Slowackiego.
Z tym ostatnim zwlaszcza polgczyt go stosunek scis'lejszej przyjazni, 
na gl^bokiem z jego strony opartej uwielbieuiu. Wespöt z Szcztjsnym 
Felinskim, pözniejszym arcybiskupem Warszawskim, byl Brzozowski 
Swiadkiem ostatnich, przedza;oiinycli chwil Slowackiego i do konca 
wlasnego zycia zacbowal o nim pamitjd czulg i zbozng.

Naturalnie, ze to obcowanie z mocarzami naszej poezyi romanty- 
cznej wywarto swöj wplyw i na rwgcego si§ do piöra mlodego poety 
ktöry juz byl wöwczas przygotowal do drnku pierwszg swojg prac§ 
„Zbiör piesni ludu nadniemenskiego z okolic Aleksoty“.

W v. 1850 na przedstawienie Mickiewicza zostal Brzozowski 
wezwany przez generala Wysockiego na wschöd i wstgpil, jako inzy- 
nier-topograf do stuzby panstwowej tureckiej. Syrrya, Mezopotamia, 
Anatolia, Kurdystau, Bulgarya, göry Rodopy, leSne puszcze i doliny 
kwieciste—staly sie drugg jego|ojczyzng Tamstrawil301atzycia, bu- 
dujgc poczgtkowo drogi telegraficzne, a w nast§pstwie powolany na 
stanowisko dyrektora wydzialu rolniczo-leSnego w Mezopotamii. 
Porzuciwszy siuzbtj tureckg, piastowal Brzozowski urzgd wicekon- 
sula hiszpanskiego w Syryi, gdzie si§ ozenil i licznej dochowal ro
dziny.

Pobyt na wschodzie odbil si§ w sposöb znamienny na twörczo- 
Sci poety -  dal jej barw y fantazyy polot z jednej strony, a z drugiej 
pewne filozoficzne, spokojne pogl^bienie. Obie te cechy polgczyly si^ 
w jedno w najlepszych utworach Brzozowskiego, ktöremi sg trans- 
krypcye z biblii: P i e s n i  n a d  p i e s n i a m i  i K  s i § g i H i o b a  
Pozatem Brzozowski byl autorem calego szeregu poematöw, wsröd 
ktörych na wyrözuienie zaslugujg: „Noc strzelcöw w Anatolii“, 
„Ognisty lew “(powiesc czerkieska) „üeli Petko“ | legenda bulgarska) 
„Sen w Balkanach“ i t. d. •

Nadto z pod piöra Brzozowskiego wyszly dramaty: „Malek“, 
„ObI§4;enie Lwowa“, „Eryk X I V “, „.Toanna Sycylijska“ itd,

Utwory te, rozproszone po czasopismach, bgdz nie drukowane 
wcale, nalezg jednak do wybitnych zjawisk w pismienictwie polskiem, 
a nalezg tembardziej, ze pisal je „ostatni romantyk“.

Pobyt dliiffoletni za krajem, tulactwo i brak t. zw. „stosunköw 
literackich“ nie pozwolily Brzozowskiemu otoczyc opiekg swoich



dziel. Nie zbieral 011 ich z drobiazgowg pedanteryg, uie gromadzil
i nie kusil si<j wcale 0 ich wydauie ksigzkowe. Stgd imi§ jego nie zo
stalo dostatecznie spopularyzowane wsröd szerszego ogölu, a i k ry 
tyka fachowa nie miala sposobnoSci zastanowic si§ gl^biej nad 
poetg i wyznaczyc ualezne mu miejsce w historyi literatury. Popro
stu 11 i e d 0 c e n i a 11 0 go jako p o e t y ,  mimo, ze przed powaznym 
starcem, jako przed obywatelem bez skazy, chylily si§ wszystkie glo
wy w glebokiej czci i szacunku.

Teraz jednak, po smierci poety, i spoleczenstwoi k ry tyka  powin- 
ny blgd swöj uaprawic. Obowigzkiem pienvszego jes t  zdobyc si§ na 
z b i 0 r o w e wydanie dziel zmarlego na korzysc pozostalej po nim 
rodziny, ktöra w dostatki nie oplywa, obowigzkiem drugipj —dorubek 
ten ocenic i uwydatnid jego wartoSc a r t y s t y  c z n g.

Wyraz ten podkreslam, gdyz chc§ zaznaczyc, ze Brzozowski 
byl, jako poeta, niezwyklej miary artystg. Dowodzi tego nietylko 
strona 0 b r a z 0 w a jego poezyi, ale takze zewn§trzna jej forma, 
dochodzgca nieraz do przedziwnej na swöj czas kunsztownoSci. Sgdzac 
po niektörych utworach, odznaczajgcych si§ zupelnie nowemi kombi- 
nacyami rymu i rytmu, a zgrabnycli, lekkich i spiewnjch, przestaje- 
my si§ dziwic wspölczesnym, wykwintnym strofom, skoro widzimy, 
ze podobnie wykwintnie pisaljuz „romantyk“, wyprzedzajgcy w czasie 
Asnyka.

K ry tyka  powinna na ten szczegöl baczniejszg zwröcic uwag§
i oddac Brzozowskiemu hold, ua jaki zasluzyl.

*

*  *

Jednym z wyrazöw, przy pomocy ktörych uzewn^trzuia si§ mi- 
losc jednostki dla spoleczenstwa, jest  niewgtpliwie oliarnosö tej j e 
dnostki 11a cele ogölne. Niestety, w naszem spoleczenstwie nie nalezy 
onado zjawisk zbyt cz§stych, chcciaz posiadamy stosunkowo znaczny 
odsetek ludzi i rodzin nietylko zamoznych, ale i bogatych. Wobec 
tego z tem wigkszem uznauiem podniesc nalezy kazdy fakt obywatel- 
skiej myäli, ktöra kieruje r<jkg ludzi, posiadajgcych odpowiednie srod- 
ki materjalne do czynienia dobrze.

F a k t  taki zaszedl wlaSnie niedawno. Wylonil si§ on z rozpo- 
rzgdzen testamentowych zmarlego w lipcu r. b. w mieScie Baku ua 
Kaukazie, inzeniera görniczego, sp. Witolda Zglenieckiego.



Wiadomoäc o tem czerpiemy z „Ech Plockich“, ktöre podajy 
szczegölowy wykaz zapisöw hojnych, poczynionych przez zmarlego. 
Migdzy innemi zapisal on:

5.000 rubli jeduorazowo dla katolickiego Tow. Dobroczynnosci 
w Plocku.

15.000 rb. jeduorazowo na zalozeuie s z k o l y  r z e m i e s l n i -  
czej w Plocku.

i po 2 ,0 0 0  rb. rocznie w ciygu la t dziesigciu na utrzytnanie tej 
szkoly.

Takiez sumy, o ile starczy sumy spadkowej, przeznaczyl zmarly 
dla kazdego z miast guberuialnych w Krölestwie Polskiem na zaloze
nie i otwarcie s z k ö l  r z e m i e s l n i c z o - a r t y s t y o z n y c h .

Nie zapomnial testator i o kasie Mianowskiego. Na rzecz tej 
instytucyi przekazal on mianowicie dochöd z polowy posiadlosci ziem- 
skiej w poblizu wsi Surachany w pow. bakinskim, z warunkiem, aby 
Kasa nie sprzedawala praw swych na te dochody, lecz korzystala 
z nich po wieczne czasy i w miarg powi§kszania si§ dochodöw. Sumy 
tego dochodu ua razie okreSlic nie mozna, podobno jednak jest on 
zuaezny.

Pröcz tego zmarly przekazal Kasie pozostalosc. funduszu, jakaby 
si§ okazala po spienigzeniu röznych innych posiadlosci i praw, naby- 
tycli przez nieboszczyka, z tym warunkiem, aby Kasa wydawata ua- 
grody pienigzne w rodzaju Nobla za dziela o slawie europejskiej z za- 
kresu nauk, sztuk i literatury.

Pomijajmy tu inue, drobniejsze zapisy, gdyz te, ktöre wymieni- 
lismy okreslajy uajwymowniej wysokie i szlachetne tendeucye za- 
pisodawcy. Zvvlaszcza zapis jego na s z k o l y  r z e m i e Ä l u i c z o -  
a r t y s t y  c z e  wart jest  gorycej wdzigcznosci ze strony spoleczen
stwa, ktörego zmarly byl dobrym i prawym synem.

Czesc jego zacnej pami§ci.

Pani hr. Konstantowa Przezdziecka oglosila w pismach co- 
dziennych „list o tw arty“ w sprawie zaginionego r^kopisu „Grazy- 
n y “. L ist  ten pozwalamy sobie przytoczyc ponizej.



Brzmi on, jak  nast§puje:

S. p. Konstanty Przezd/.iecki nabyl r^kopis „Grazy- 
ny“ A. Mickiewicza i czysto go uzyczal uczonym, pracujg- 
cym nad twörczogcig wielkiego wieszcza. Po smierci 
w r. 1897 s. p. hr. Konstantego Przezdzieckiego, okazal 
si§ — zaröwno w pozostaiych papierach, jak  i w bibliotece 
hr. Przezdzieckich — brak wymienionego r§kopisu-, paro- 
letnie szczegölowe poszukiwania röwniez nie wydaly za- 
dnego rezultatu. Ze wzgl^dn na ogromne znaczönie rze- 
czonego r^kopisu dla historyi literatury polskiej, uprasza 
si§ najuprzejmiej osoby, moggce wiedzie6 o obecnem miej- 
scu zuajdowania si§ rtjkopisu „Grazyny“, o laskawe zako- 
munikowanie o tem Zarzijdowi Biblioteki hr. Przez
dzieckich pod adresem: Warszawa, Biblioteka hr. P rzez
dzieckich, ul. Szczygla As 7.

L)o listu tego uie dodajemy zadnego komentarza. Zaznaczamy 
jednak, ze bytoby nietylko rzeczg s m u t n 9 , ale i k r z y w d z $ r . $  
o g ö l ,  gdyby pamigtka ta nie miala si§ odualezc i to w czasie nie - 
dlugim.



WIflDOMOSCI N A U K O W E ,  U T E R f lC K I E  
I B I B L I O G R f l f I C Z N E .

Z AKADEMII UMIEJETNOSCI VV KRAKOWIE.

Na posiedzeniu Wydzialu F i l o l o g i c z n e g o ,  <1. 17 pazdzierni- 
ka I). r. prof. dr. Wilhelm C r e i n z e n a c h  strescü rozprawe swoja: 
„0 n i e m i e c k i e m  o p r a c o w a n i u  H a m l e t a  z X V I I - g o  w .“, 
przeznaczona dla amervkanskiego czas >pisma: „Modern P liilology“. — Prof. 
dr. Cyryl S t u d z i n s k i  przedtofcyl i omöwil czes« I-szsi obszernej pracy 
p. t.: „ T w ö r c a o s d  p o l e m i c z n a  H y p a c y u s z a  P o c i e j a  
w l a t a c l i  1 5 9 4  — 1 6 0 5 “, w ktdrej staral sie rozstrzygnaii wiele 
watpliwosci z zakresu literackiej dzialalnosci tego niezmordowanego obroncy 
unii brzeskiej. — Prof. dr. Edward P o r e b o w i c z  nadeslal referat o dwu 
swoich rozprawach: , T e o r y a  s r e d n i o w i e c z n a  m i 1 0 s c i d n- 
s z n e j “ i „ B e l l e t r y s t a  X V I I - g o  w i e k u ,  C h r e t i e n  d e  
T r 0 y  e s “. — \V koncu prof. dr. Stanislaw D o b r z y c k i  przyslal referat 
streszczajacy studyum jego o „ N i e b o s k i e j  K o m e d y i “. Autor roz- 
patruje utwdr pod wzgledem literackim i w odniesieniu do zagadnieri spole
cznych, udowadniajac przytem, ze Krasiiiski powzial zamiar uapisania poema- 
tu niemal nagle, a w kazdym razie bez dfuzszych poprzednich rozinyslaii.

N O W E  K S I A Z K I .

— Jaku pierwsza pröba odtworzenia systemu lilozoficzuego Augusta 
C i e s z k o w s k i e g o ,  wyszla z pod piöra Adama 2  ö 1 1 0 w s k i e g o  
doktorska rozprawa p. t. „ P r o f .  A u g u s t  O i e s z k o w s k i :  P h i l  0- 
s o p h i e  d e r  T a tu (Poznan. Leitgeber. 1904), przedstawiona profesorom 
uuiwersytctu monachijskiego w celu otrzymania doktoratu. Opierajac sie na 
wydanych juz przez synaslawnegofilozofa trzech tomach dziela: „Ojcze nasz“,



jako tez na dawniejszych publikacyaeh Cieszkowskiego, autor stara sie
o skreslenie zarysöw calej jego nauki, ktörej genez§ upatruje w historyozofii 
Hegla.

Br. Zöltowski zwraca uwagg na to, ze Cieszkowski glosi w laseiwie ide$ 
Kantowego „praktycznego rozsadku“, a wychodzi poza etyczny idealizm 
Fichtego i jego, nigdy nieurzeczywistnion^ powinnosc. Pröcz tych 
dwöch analogij i zaleznosci od Hegla, wskazal autor na pewien wptyw pomy- 
slöw Herdera, Lessinga i Schillera.

Znauy z kilku studyöw historyczno-literackicb, kandydat filozofii, 
p. Tadeusz S i e r z p u t o w s k i ,  wydal niedawno wi^ksze dziefo, p. t.: 
„ R o m a n t y z m  p o l s k i ,  jego fazy, istota i skutki“. — Jak sam autor 
w przedmowie powiada, „praca niniejsza jest pierwsza pröba syntezy teorety- 
czuej romantyzmu polskiego. Pomimo bowiem, ze w kwestyi tej pisano wiele, 
nie rozwiazano jej wszakze. Przeciwnie: albo wskazano zaledwie tylko oddziel- 
ne rysy romantyzmu, i to przewazuie zewn^trzue, albo oceniano wartosc je 
go, i to przedewszystkiem pod wzgl^dem spolecznym tylko, albo, nareszcie, 
pröbowano uczynic podzial pradu na mniejsze priidziki i strumyki; caloici je 
dnak istoty romantyzmu nie ogarnieto“. Luk§ t(j ma wypelnu- na razie praca 
p. Sierzputowskiego. Autor, opierajac si^ ua sumiennych studyach, daje rys 
calego rozwoju romantyzmu i odpiera czynione mu zarzuty. Dokladuy skoro- 
widz ulatwia oryentowanie sie w ksiazee.

W szöstym tomie wydawanycli przez prof. Szymona A s k e n a z e -  
g o  „ M o n o g r a f i j  w z a k r e s i e  d z i e j ö w  n o w o i y t n y c h “ 
wyszla praca Aleksandra Jana R o d k i e w  i c z a ,  p. t.: „ P i e r w s z a  po-  
l i t e c l i n i k a  p o l s k a  1 8 2  5 — 1 8 3 1 “, poprzedzona dluzszym watepe in 
prof. Askenazego, w ktörym znajdujemy wyjasnienie genezy powstania polite- 
ebniki i ogölny rzut oka na jej znaczenie. Rozprawa p. Rodkiewicza oparta 
jest na zrödlach rekopismiennych z arebiwum Okr^gu naukowego i Izby skar- 
bowej w Warszawie. W koncu dziela znajdujemy przypiski (str. 117 — 261), 
w ktörych autor pomieseil wiele waznych dokumentöw in extenso.

— Dyrektor „Muzeum Narodowego“ w Krakowie, dr. Feliks K ö p e r » ,  
wydal ksiazk^ p. t.: „ D z i e j e  S k a r b c a  k o r o n n e g o ,  czyli insy- 
gniöw i klejnotöw koronnych polskich“. — W studyum tem, opartem prze- 
waznie na urzedowych inwentarzach skarbca koronnego, dr. Kopera wyjasnia, 
ze insygnia panstwa Polskiego przechodzily niepomyslne koleje. Naprzöd re- 
galia Boleslawa Chrobrego po smierci Mieczyslawa Il-go przepadly. Tenze 
sam los spotkal oznaki krölewskie Boleslawa Smialego. Wladyslaw Lokietek 
sprawil nowe insygnia, ktöre znajdowaly si§ potem w skarbcu Zygmunta Sta
rego i Zygmunta Augusta. Wöwczas bogaetwo skarbca doszlo do najwyzszego 
szczytu, ale do dzis przechowato sie tylko dwa przedmioty (z regaliöw):



szczerbiec w Erinitazu petersburskim i wlöcznia Chrobrego w skarbcu kra- 
kowskiej katedry. Sprawa zniknigcia insygnidw Korony polskiej w koncu 
XVIlI-go wieku, wielokrotnie przez d-ra Kopery poruszana, znajduje kilka 
stdw wyjasnienia.

— H e r b a r z a  ß o n i e c k i e g o  ukazat si^ zeszyt VH-my tomu 
Ill-go. Zawiera nazwiska od H a r a b u r d o w i e  do II i n c z a. Wi^ksze 
monografie przypadaj:| na rodziny: H e r b u r t d w ,  II e r c y k o w,  II e r- 
m a n o w s k i c h ,  H e y d 1 d wr, H i 1 c h e n d w i H i 1 z e n d w.

— Pomnikowego dziela: „ B i b l i o g r a f i a  P o l s k a “ d-ra Karola 
E s t r e i c h e r a  wryszedl obeenie tom XX-ty, zeszyt 1 — 4 (Krakow, 1905, 
drukarnia Uniwersytetu Jagiellonskiego, 8-o, str. 436 -f- XXII), i zawiera 
dokoiiczenie litery K. Na koncu tomu mieszcza si^: „Dopelnienia i sprostowa- 
nia“ na dwudziestu dwdch kartacb, po jednej stronie tylko zadrukowranych, 
a to dla robienia na wolnej stronicy dalszych notat i uzupelnien.

VV VDA WNICT W A PERYODYCZNE.

— B i b l i o t e k a  N a u k o w a  w zeszycie 20-tym b. r. zawiera ar- 
tykuly: J. R a d l i n  s k i e g o :  „Uluda i rzeczywistosc w dziejach“. —  
Jana T u r a :  „0 biologieznem znaczeniu potwornosci“ . — W. M a k o w -  
s k i e g o :  „Mickiewicz, Slowacki i Towiaiiski“. — Ernesta II a e c k a: 
„Zarys filozofii m ouistycznej“.

W zeszycie 21-szym: I. L o r e n t o w i c z a :  „ J o h n  L o c k e “.
W.  M a k o w s k i e g o ;  „Mickiewicz, Slowacki i Towiaiiski“.— W. S z u k i e- 
w i c z  a: „Ruch wspdldzielczy podlug Gide’a“.

B i b l i o t e k a  U n i w e r s a l n a  w pazdziernikowrym zeszycie 
pomieszcza: T a r n o w  s k i e g o :  „Historya literatury polskiej“, t. IV, str. 
353 — 452 (dokoriczenie). — A. C z a r t o r y s k i e g o :  „Pamietniki“, 
t. II, str. 161 224. — Stet'ana K r z y w o s z e w s k i e g o :  „Rusalka“, 
zbidr nowe], str. 65 — 96. — Feliksa K o p e r y :  „Dzieje skarbca koronne- 
go“, str. 241 — 268 (dokoiiczenie) i Konrada M a c h c z y n s k i e g o :  „No- 
wele m ysliw skie“, str. 65 — 80.

II o m i l e t y k a ,  pismo miesi^czne, poswi^cone kaznodziejstwu 
i zyciu duchownerau, pod kierunkiem literackim ks. Maryana M a s s a i -  
s k i e g o .  Zeszyt pazdziernikowy, 1904, In 8-o, str. 327 — 448.

L ud, organ Towarzystwa ludoznawczego we Lw'owie, wyehodzaey 
w Krakowie pod redakeya Karola P o t k a n s k i e g o  i Seweryna U d z i e 1 i, 
w trzeciin zeszycie b. r. pomieszcza: prof. Stanislawa E s t r e i c h e r a :  
„Wypraszanie od kary smierci w obyczaju naszego ludu“; — d-ra Bronistawa 
G u s t a w i c z a: „0  korzeniach czarodziejskich w lecznictwie ludowem u nas



i indziej; Jözefa C i e p 1 i k a: artykul o zwyezajaeh ludowyeh w okoli- 
cach Iiabki; • Seweryna U d z i e l i :  dalszy eiag pracy jego: „0 strojaeli 
i budowlach ludowyeh w Sandeczyznie“. Ileszte zeszytu wypetuia obfity dzial 
„Rozmaitosci". „Przeglad czasopism“, „Oceny i sprawozdania“ i „Biblio- 
grafia“.

— P a m i e t u i k F i z y o g r a f i c z n y ,  wydawany przez A. W r ö- 
I) 1 e w s k i e g o i Br. Z n a t o w i c z a ,  w tomie XVlII-tym  zawiera: 
w dziale M e t e o r o 1 o g i i: „Spostrzezenia meteorologiczne, dokonane 
w ciagu czterolecia 1897 11(00 ua stacyach lneteorologicznych sieci war- 
szawskiej “. VV dziale G e o l o g i i  i (' h e in i i artykufy: J. L e w i li- 
s k i e g o :  „Sprawozdauie z badan geologicznych, dokonanych wzdtuz drogi 
zelaznej Warszawsko-Kaliskiej"; St. K a r c z e w s k i e g o: rO t’au- 
uie warstw podredenowskieh Dabrowskiego zaglobia wcglowego; — S. .VI i- 
k l a s z e w  s k i e g o :  „Rozbiory cheiniczne gleb Opinogdrskich; 
T e g o  z: „Gleby typowe gub. Kieleckioj”; K. M a l e w s k i e g o :  _Ma- 
teryaly do gleboznawstwa polskiego“: A. S e in p o l o w s k i e g  o: „Koz- 
biory ziem Krdlestwa Polskiego". — VV dziale B o t a u i k i i Z o o 1 o g i i 
artykuly: B. E i c h 1 e r a: „ürugi przyczynek do flory grzyböw okolic 
Miedzyrzecza“: -  B. H r  y n i e w i e c k i e g o :  „Przyczynek do flory pow. 
Kowieiiskiego“; A. M a t u s z e w s k i e g o :  ..Krdtki rvs botaniczny pow. 
Kaliskiego i sasiednicb“; - P. B i o  li s k i e g o :  „Przyczynek do sprawy 
jedno- lub wielogatunkowosci jem ioty“; — VV. J a k u b o w s k i e g o :  „Spis 
roslin w okolicach Kijowa“. — VV dziale A r c h c o l o g i i  i A n t r o p o -  
I o g i i artykut S. J. C z a r n o w s k i e g  o: „Jaskiuie i sclironiska na gö- 
rze Smardzewskiej“ i w  M i s e e l i a  n e a c l i  K. K u 1 w i e c a: .. Materya- 
ly do fizyografii jeziora Wigierskiego".

P r z e w o d n i k  n a u k o w y  i l i t e r a c k i ,  wydawany przy 
„Gazecie Lwowskiej“, pod kieruukiem Adama K r e c h o w i e c k i e g o ,  
w zeszycie pazdziernikowym b. r. pomieszcza rozprawy: d-ra Oswalda B a 1- 
c e r a: „<> Morskie Öko“. — Bronistawa L o z i n s k i e g o: „Galicyjski 
sejm stanowy (1817 1845)“. Adama S z e l a g o w  s k i e g o :  Jakob 
Zadzik „Wielki Biskup krakowski". I)-ra Tadeusza T r u s k o l a w s k i  e- 
g o: „Andrzej Radwan Zebrzydowski". — Fr. R a w i t y -  G a w r o n s k i e- 
g o: „liohdan Chmie)nicki od wyprawy cecorskiej do awantur czehryri- 
skich“. Leopolda M e y  e t a: „Szlaohectwo rodu Sfowackich”. — Tadeu
sza Stanistawa G r a b o w s k i e g o: „Mloda Chorwacya" i w Miscellaneach 
Aleksandra K r a u s h a r a :  „Projekt polski z r. 1814 w sprawie ujednostaj- 
nienia miar.

— S z t u k a  p o l s k a  poswitjea caly swdj zeszyt pazdziernikowv J. 
M a t e j c e .  Znajdujeiny tu reprodukeye portretu wlasnego i ,.IIoMu prus-



kiego” w calosci, oraz w cztereeli fraginentach kolorowanycb. Tekst wypelnia 
zyeiorys Jana Matejki i studyum o „Holdzie pruskim“ Stanislawa W i t k i c- 
w i c z a

— W i s l a ,  miesi^czuik illustrowany, poswi^cony krajoznawstwu 
i ludoznawstwu, pod redakcya Krazma M a j e w  s k i e g o ,  w zeszycie 5-tym , 
bardzo bogatym w tresc, zawiera ini§dzy innemi prace: L. M a j e w s k i e g o :  
„Polska w wyobrazni geograföw sredniowiecznycb“. — Ii. M a 1 e w s k i c -  
g o: „Pröba charakterystyki utworöw ludowych“. - „Dokoüczenie monografii 
wsi Zabno“ piöra Stanislawy D a b r o w s k i e j .

B I B L I O G R A F I A .

P I L 0  Z O F 1 A.

R a d z i s z e w s k i  ks. dr. 1.: llklad dziesietny w bibliogratii lilozoti- 
cznej. Warszawa, 1904, in 8-o, str. 12.

S t r u v e Henryk: Herbert Spencer i jego systemat liiozofii syntety- 
cznej. Z podauiem wiadomosci o pogrzebie i testaineneie Spencera. Warszawa,
1904, in 8-o, str. 56 (Odb. z „Bibi. W arsz.“).

V a i n b i n g e r  Jan dr.: Filozofia Nietzscbego, z drugiego wydania 
przelozyl dr. Kazimierz T w a r d o w s k i ,  prof. uniwersytetu lwowskiego. 
Lwöw — Warszawa, 1904, in 8-o, str. 94.

H1ST0EYA LITERATURY. — SZKOLNICTWO. —
FILüLOGIA.

B a u d o u i n de C o u r t e a a y  J.: Kwestya alfabetu litewskiego 
w panstwic rosyjskiein i jej rozwiazanie. Krakow. Nakladem Antoniego Cho- 
loniewskiego, (i. Gebetbner i Sp., 1904, 8-o, str. 44.

U r z o  z o w s k  i Stanislaw: 0  Stefanie Zeromsktm. Studyum. Nakla
dem G. Centnerszwera, Warszawa, 1905, 8-o, str. 112.

B u k o w i e e k a  Zofia: Zycie ks. Piotra Skargi, kaznodziei. Warszawa, 
Ksiegarnia Polska, 1904, 8-o, str, 32.

J a n k o w s k i  Jözef: Rzecz o Samuel u Zborowskim Juliusza Slowac- 
kiogo. Warszawa, Krakow, 1904, 8-o, str. 31.

L o n d z i n J<>zef ks.: Bibliograiia druköw polskicb w k.sii^stwie Cie- 
szyriskiem od r. 1716 do r. 1904. Cieszyn, 1904. Nakladem autora, 8- 0, 
str. 38.



L a g o w s k i Floryan: Historya literatury polskiej w zarysie. Cz. V. 
Wiek XVIII i XIX do Mickiewicza („Ksiazki dla wszystkich“, nakf. Arcta), 
1904, 8- 0, str. 181).

R o d k i e w i c z  Aleksander Jan: Pierwsza politechnika polska 1825— 
1831. ( „ Mo n o  g r a t i a  d z i e j ö w '  o o w o i y t n y c h “, tom \  I), Kra
köw, Warszawa, druk Anozyca, 1904, 8-o, str. XXI -j- 267.

S t a t u t  Towarzystwa popierania w'ydaw'nictw Akademii Umiej^tnoÄci 
w Krakowie. Kraköw, druk Uniwersytetu Jagielloiiskiego, 1904, 16-o, 
str. 15.

W a s  i 1 e w s k i Zygmunt: Sladaini Mickiewicza:. Szkice i przyczynki 
do dzicjöwr Romantyzmu. Lwöw. Nakladem Towarzystwa WTydawrniczego, 1905, 
8-o, str. 300.

Z a 1 e s k i Jözef Bohdan: Korespondencya. Wydat Dyonizy Zaleski. 
T. V, Lwöw, 1904, 8-o, str. 358 +  XI +  5 -+• 34.

Z d z i a r s k i St. pr.: Charakterystyki literackie pisarzöwr polskich. 
XII. B o h d a n  Z a 1 e s k i. Zloczöw, 1894, l(!-o, str. 159.

H I S T O R Y A .

B u c z y n s k i  Roman: Terazniejszosc a przysztosc Austryi. Przyczy- 
nek do historyi obecnego jej przesilenia. Kraköw, 1904, 8-o, str. 83.

B u j a k Franz dr.: Die Ortsnamen als Basis für die Geschichte der 
Ansiedlung in Polen. 1904, 8-o, 72 -  77. (Extr. du Bulletin de l ’Academie 
des Sciences. Cracovie 1904).

C z a r t o r y s k i  Adam ks.: Pamietniki i korespondencya jego z cesa- 
rzem Aleksandrem I-szym . Stowo wst^pne Ludomira G a d o n a, przedmow'a 
Karola de M a z a d e. Z francuskiego przelozyl K. S c i p i o. T. II. Kra
kow. Nakladem Spölki Wydawniczej Polskiej, 1904, 8-o, str. 353.

G ö r k a  J. ks. dr.: Wspomnienia z podrözy. 1. Odczyty. Tarnöw,
1904, 8-o,

G r a b o w  s k i  Jözef, oficer sztabu Napoleona I-go: Pamietniki wojsko- 
we 1812 1813 — 1814. Opracowat W aclaw G a s i o r o w s k i .  Warsza
wa, 1905, 8-o, str. XIV - |-  345

H e c k  Waleryan: Mapa historyczna Polski. Wydanie czwarte. Kraköw.
1905. Skala 1:4,000,000.

K r o t o s k i - S z k a r a d e k  Kazimierz dr.: Sw. Stanislaw Biskup 
i zatarg z krölem Boleslawem Smiaiym. Przyczynek do walki kulturnej 
w Polsce z koncem XI w. Lwöw, 1905, 8-o, stj. 197 -f- 2.

M o s c i c k i Henryk: Z powodu jubileuszu Towarzystwa historyi i sta- 
rozytnosci rosyjskich w Moskwie 1804— 1904. Lwöwr, Gubrynowicz i Schmidt, 
1904, 8-o, str. 15.

T a li s k i Kazimierz: Pietnascie lat w legionach. Pamietniki Kazimie
rza Taiiskiego, jenerata b. wojsk polskich, z przedmowa i przypiskami Stani
slawa Wojciecha T n r o w s k i e g  o. Warszawa, 1905, 8-o, str. 137.



S Z T l ' R  A.

K u p e r a  Felix: Dzieje skarbca koronnego, czyli insygniöw i klejnotöw 
korony Polskiej. Spölka Wydawnicza Polska w Krakowie, 1904, 8- 0, 
str. 261.

M u t li n e r Ryszard prof.: Historya malarstwa. IV. Malarstwo w epoce 
baroka. Wiek zloty malarstwa niderlandzkiego. Przelozyl Stanislaw W y- 
r z y k 0 w s k i. Warszawa, Jan Fiszer, 1904, 8- 0, str. 147.

S t a r c z e w s k i  Feliks: I)zialalnos6 muzyczna J. Karlowicza, jej 
charakterystyka i ocena. Warszawa. (Odbitka z „W isly“). 1904, 8- 0, 
str. 295 — 316.

V 0 1 k 111 a n n Ludwik dr.: Wyksztalcenie artystyczne. (Ksztalcenie 
oka). Warszawa. 1904, 8- 0, str. 42.

EKONOMIA. — SPRAWY SPOLECZNE.
ROLNICTWO.

B r a u n  L i 1 y: Historya rozwoju ruchu kobiecego, podlug oryginalu 
opracowala i uzupelnila J. 0  k s z a. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1904, 
8- 0, str. 159.

K 0 s c i e 1 s k i Jözef: Prusy a Polacy. Rzecz, ogtoszona w „The natio
nal review“, w zeszycie lipcowym 1904 r., z angielskiego przelozyl Zygmunt 
S 1 u p s k i. Krakow, u Anczyca, 1904, 8- 0, str. 48.

L u b k o w s k i  Kazimierz: Torfowiska nizinne, zuzytkowanie ich do 
celöw rolniczych i przemyslowych. (WTydawn. Stow, techniköw). Warszawa, 
Wende, 1904, 8-0, str. 103.

M a k a r e w i c z  Juliusz prof. dr.: Walka ze spekulacya parcelacyjna. 
Kraköw. 1904, 8 - 0, str. 15.

S i m m e l  G.: Jak si^ utrzymuja formy spoleczne? Lwöw. Polskie To
warzystwo Nakladowe. 1905, 8- 0, str. 72.

POWIESC. -  POEZYA.

d ' A n n u n z i  o Gabriele: Romanse Lilii. Dziewice skat. Przelozyl 
z wloskiego Leopold S t a f f .  Lwöw i Warszawa, 1905, 8-0, str. 307.

B e l z  a Stanislaw: Wsröd ruin Grecyi. Wydanie.drugie, illustrowane. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, E. Wende i Sp., 1904, 8-0, 307 -f- 3 i 20 
rycin.

B 0 h o w i t y n: Wyzyskiwani. Powiesi*. Warszawa. 1904. Wydawni
ctwo ksiegarni Teodora Paprockiego, 8- 0, str. 408.

C o n r a d  (Konrad K o r z e n i o w s k i ) :  Lord Jim. Przeklad z an
gielskiego i przedmowa Emilii W ^ c l a w s k i e j .  („Biblioteka dziel wybo- 
rowych“, .VA" 352 i 363). Warszawa, 1904, 8- 0. T. 1-szy str. 159, tom 11-gi 
str. 157.



C i e e h o  v  Antoni: Opowiadania. Warszawa. Nakladem ksiegarni M. 
Borkowskiego, 1904, 8- 0, str. 228.

G 1 i n s k i Kazimierz: Szcz^scie. I’owiesc'-. Warszawa, K. Wende i Sp., 
19U4, 8- 0. T. I-szy str. 288, tom II str. 152.

( ö  1 0 w a e k i Aleksander) P r u s  ßoleslaw: Placöwka. Powiesc. 
Warszawa. Nakladem Adama hr. Krasinskiego i Antoniego Osuehowskiego. 
Ksiegarnia Gebethnera i Wolffa, 1904, 8-0, str. 377, z przedmowa M. Brze- 
zinskiego, illustraeyami Antoniego Kamieiiskiego i karta tytulowa Stanislawa 
Witkiewicza.

J a r o s z y n s k i  Tad.; Rözni ludzie. (Pamifjtniki-. — 0  zachodzie. - 
Dla uzycia. — Ksteci. Pawet Gamoii. — Curriculum vitae. — Co wypada.
— Obiad. Po waleu). Warszawa, 8- 0, str. 188.

L a c h  Adam: Logika i etyka. Dwa cykle bajek. 1896 — 1!)04. Z wi- 
nietami Lndwika Piegutkowskiego. Warszawa, 1905, 8- 0, str. 54 .

K o n o p n i c k a  Marya: Poezye w nowym ukladzie. VI. Przeklady. 
Warszawa — Kraköw. Nakladem Gebethnera i Wolffa, 1904, 8-0, str. 270.

K o r c z a k  St.: Wieczornica wolynska. Opowiadania i piesni. Warsza
wa, 1904, 8- 0, str. 89.

K r e c h o w i e c k i  Adam: Mrok. Powiesd na tle historycznem XVII 
wieku. Warszawa, 1905. Gebethner i WolfF, 8-0, str. 355.

L i s t y , ktöre go nie doszly. Przekfad Jadwigi M i c z y n s k  i e j .  Lwöw. 
Nakladem ksiegarni H. Altenberga, 1904, str. 228.

M a c  i e j  0 w s k i Jözef: Grzech. Dramat w czterech aktach. Kraköw. 
Warszawa, 1904, 8- 0, str. 9t!.

M i l l e r  Antoni: Przv cmentarzu. Warszawa. Jan Fiszer, 1905, 8-0, 
•str. 132.

M u t e r 111 i I c h Michal: Zydzi. Powiesc. Warszawa. Gebethner 
i Wolff, 1905, 8- 0, str. 332.

N o w a c z y  li s k i A. N.: Skotopaski sowizdrzalskie. Kraköw, 1904, 
12-o, str. 101 (z winieta i portretem autora).

O s t r o w s k i - N a l ^ c z  Stanislaw: Przed Iturza. Powiesc history- 
czna z XV-go wieku. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1905, 8- 0, str. 342.

S t a f f  Leopold: Skarb. Tragedya w trzeeb aktach. Lwtiw, w drukarni 
r Slowa Polskiego-, 1903, 8-0, str. 156.

S t a s i ak Ludwik: Skarbiec kröla Kazimierza w przepasciaeh bocheii- 
skiej zupy. Mieszczaiiska powiesc liistoryezna. Warszawa, 11 Niemiery, 1904, 
« -0, str. 367.

S t r z e l e c k i  Adolf: Kgo. Powiesc. Warszawa. Nakladem A. G. Du- 
bowskiego, 1905, 8- 0, str. 277.

Z a p o l s k a  Gabryela: A gdy w glab duszy wnikniemy... Powieäc 
wspöfczesna z przedmowa Wl. J a b f o n o w n k i e g o .  Warszawa, 1904 („ Bi
blioteka dziel wyborowyeb“, .Ys.V* 354, 355 i 356), 8- 0, T. I-szy str. 148, 
tom Il-g i str. 147, t. III-c istr . 127.

Z n a m i r o w s k i  Adam: Smierc. Kraköw, 1904, G. Gebethner i Sp. 
4-o, str. 83.



NAUKI ÖCISLK.

B r u n e r Ludwik dr.: Pojecia i teorye cheinii. Warszawa. ..Biblioteka 
naukowa“; 1905, 8-0, str. 241.

K r a 111 s z t y k Stanislaw: Doswiadczenia fizyczne bez przyrzadöw. 
Wydanie drugie. Warszawa. Nakladem S. Orgelbranda synöw. 1904, 8-0, str. 
255. Sto rysunköw w tekscie.

P a m i ^ t n i k  E i z y o g r a f i c z n y ,  wydawany przez W. W r ö- 
b l e w s k i e g o  i Br. Z n a t o w i e z a .  Tom XVIII. Warszawa, 1904. 4 -o- 
str. LXXI - f  193 - f  147 +  104 +  24 +  42.

P i 0 t r 0 w s k i Jözef dr.: 0  wptywie klimatu gör,skiego ua uströj. Od- 
czyty kliniezne. Warszawa, 1904. 8- 0, str. 75.

P r a c e  laboratoryum anatomii patologicznej szpitala zydowskieg» 
w Warszawie, wydawane przez Juliana S t e i 11 h a u sa , przy wspöludziale 
Kasy im. Mianowskiego. Zeszyt I-szy. Warszawa, E. Wende i Sp. 1904.

P E D A O 0  (I I A.

K 0 p y  c i ri s k i Adam ks. dr.: Nasza mtodziez szkolna. Tarnöw, dru- 
karuia Katolicka, 1 ‘.»04, 8-0, str. 14.

E a u c a s t e r  E. S.: Wiek mtodzieiiczy. Studyum psychologiczno-pe- 
dagogiczne. PrzeioZyli z angielskiego A. G r u d z i 11 s k a i K. K r ö l .  
Warszawa, 1904, 8- 0’, str. 123.

R o s c i s z e w s k i  Mieczyslaw: Panna dorosta w rodzinie i spotcczeri- 
stwie. Podr^cznik zycia praktycznego dla dziewic polskich wszystkich stauöw. 
Warszawa. Naktadem A. (i. Dubowskiego, 1905, 8-0, str. 278.

0  w y e h o w a n i n .  Poznan. Nakladem Biblioteki Körnickiej. 1904, 
8- 0. str. 582 -j- 5 .

R (') Z N K.

K a 1 e n d a r z informacyjno-encyklopedyczny (N a  P o g o t o w i e  
R a t 11 11 k 0 w e w W a r s z a w i e) na rok 1905. Warszawa. Naktad Towa
rzystwa doraznej pomocy lekarskiej. 1905, 8- 0, str. X L V III-j-804-f C IV -f 72 
z planami Warszawy i okolic.

1 n g r a  Jözefa Kalendarz illustrowany 11a rok 1905-ty. Warsz., 4-to.

UEDAKTOK 0:>PCWIEDZIALNY I WYDAWCA

ADAM hr. KRAS INSKI.



KONKURS.

ühodemia Umiejgtnosci w Hrahowie
ogtasza niniejszem konkurs 

imienia C Z E R  W I N S K I E G O  

na napisanie „ H i s t o r y i  s z t u k i  w P o l s c e “ .

Warunki konkursu nast§puj§ce:
1) Historya sztuki w Polsce ma uwzgl§dnic wszystkie zieiuie 

dawnej Polski, lacznie z Litwa i Busiq.
2) Powinna objj}6 czas od przyj§cia chrzeScijanstwa przez Pol- 

sktj, az pod koniec stylu ewipire.
3) Ma byc syntez§ dotychczasowych badan na tem polu-, samo- 

dzielnych rezultatöw si§ nie wymaga, s j j  jednak pozsjdane.
4) Uktad i rozmiary d/.iela pozostawia si§ autorowi.
5) Fotografij ani rysunköw autor nie jes t  obowisjzany dola- 

czy6 do r§kopisu.
6} Do konkursu dopuszczone mogij byc prace zbiorowe, ewen- 

tualnie przez kilku autoröw wykonane, jednakze jednolitej re- 
dakcyi.

7) Termin konkursu uplywa z dniem 31 grudnia 1906 r.
Prace konkursowe nalezy nadsylac do Akademii Umiej§tno£ci 

w Krakowie bezimieunie, pod godtem, obranem przez autora, z dol§- 
czeniem koperty opiecztjtowanej, zawierajijcej wewnjjtrz nazwisko 
autora i jego adres, a opatrzonej tem sameni godlem.

Wedtug § 18 Begulaminu Akademii, wyplata wszelkich nagröd 
konkursowych nast^puje dopiero po ogloszeniu drukiem pracy, uwiefi- 
czonej nagrodij.

Nagroda konkursu im. Czerwinskiego wynosi rb. tysiac (1,000).
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Z R O K U  100-1.
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Str.

PROCES KRYM1NALNY KAROLA SZAJNOCHY, — prze* d-ra B r o -
n i s l a v a  L o z i 11 s k i e g o ............................... 112

PILOZOPIA SPOLECZNA W POLSCE W KONCU XVIII i POCZ^TKU 
XlX-go WIEKU, — przez S t e f a n a  C z a r -  
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NAD TYBREM, — przez S t a n i s t a w a  S m o l k ^ ......................... 05
Z WRAZEN BERLINSKICH, — przez W a l e r e g o  G o s t o m -

s k i e g o .....................................................................470

L I T E R A T U R  A,
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r z a Z d z i e c h uw  s k i e g o  . . 32,  244 i 417



S T U D Y A  I S Z K 1 C E  L 1 T  E R A C K I E
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Str.
JEAN LAHOR. (l)r Henry Cazalis), — przez A d a m »  K r a s i n -

s k i e g o ........................................... l i  27o
STANISLAW WITKIEWICZ JAKO BUDOWNICZY POLSKI, — przez

K a z i m i e r z a  M o k t o w  s k i e g o  . . . 130
DRAMAT I OPERA,— przez W l a d y s f a w a  B o g u s l a w s k i e g o  . 153 
SENAE TR1PLICES. Uwagi o sztuee syenenskiej i florentvriskiej 

z powodu „Sieny“ JEks. p. Kazimierza ChJedo- 
wskiego, — przez prof. J a n a  B o l o z a -

A n t o n i e w i e z a .................................................. 301
C. A. SAINTE-BEUVE. (Czlowiek i d z ie lo ),— przez W f. J a b 1 o-

n o w s k i e g o .................................................. 334 i 529
STYLISTYKA POLSKA, przez K a z i m i e r z a  K a s z e w a k i e g o  355 
AMERYKANSKl FILOZOF-POETA, — przez M a r y e  Z i e l e w i -

c z 6 w n 5 .................................................................... 451
SUBJEKTYWIZM W NoWOCZESNEJ TWÖRCZOSCI MUZYCZNEJ,—

przez H e n r y k a  O p i e r i s k i e g o  . . . 484  
RE N t  A WERTER. (Study um poröwnawcze), — przez H e n r y k  a

R e i n h o l d a ...............................................................530

K R Y T Y K A .

d r  w . u ' L . u v  s o b i e s k i : Szkiee historyczne. Warszawa. Nakladem Gebe- 
thnera i Wolffa. 1904. Str. 11 -j- 317. —

przez A. R........................................................................ 161
f f h d y n a n i i  i i o e s H’k : Julian Klaczko. Rys zycia i prac (1825 1904).

1904, — przez A. R............................ , . . . 1 <59
m e m o i h e s  m i m t a i r e s  du Marechal Jourdan (Guerre d’Espagne), ecritspar 

lui meme, publies d’aprfes le manuscrit original 
par le vicomte de Grouchy, — przez A. R. . . 173 

a n t o n i  g u s t a w  b e m : Studya i szkiee literackie. Wydanie posmiertne, ze 
slowem wstepnem Ign. Chrzanowskiego. Warsza
wa, 1904. Nakladem Ksiegarni Naukowej iprzed- 
ptacicieli, 8-o, str. 316 II, — przez H e n -

r y k a G a l l e g o ...................................................17 6
j ö z e f  z a g h z e j e w s k i : Jednosc sil w przyrodzie. Piotrkdw, 1904, 8-o, str.

125, — przez J. K o w a l e z y k a .  . . . 179 
k s . w l a d y s l a w  s z i z k s n i a k : Obrzadek slowianski w Polsce pierwotnej, 

rozwazany w swietle dziejöw pisarstwa polskie
go, — przez A. R...........................................................374

d h . Ko n s t a n t i n  v u . \  k URNATOW8K1: Georg Friederich Markgraf von Bran
denburg und die Erwerbung des Bistbums Kur
land, ein Beitrag zur Kurlandischen Geschichte 
des 16-ten Jahrhunderts. Erlauben, 1903, — 
przez G u s t a w a  M a n t e u f f l a .  . . . 381
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Str.

p OMNi k i  k r a k Ow a  ilaksym iliana i Stanislaw a Cerehöw, z tekstem d-ra
Kopery, — przez y ..................................................386
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to  n i e g o  M a z a n o w s k i e g o  . . . . 591 
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