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SKARŁOWACENIE IDEAŁU,
Jak baśń czarodziejska, jak melodya przecudna dawno przebrzmiała, brzmi dziś opowiadanie o człowieku z czasów zamierzchłych. Jak o Olimpie i jego mieszkańcach czytamy dziś o tych,
którzy przecie ziemię zamieszkiwali i których odbicia w marmurze
i słowie rzeźbionem dzisiaj jeszcze serce krzepi, nasuwając zara
zem melancholijne refleksye o człowieku, jakim jest i jakim mógłby
być, gdyby...
Gdyby!
,
Każdy wolny jest
*
obywatelem, żołnierzem, sędzią, znawcą
i lubownikiem sztuki. Każdy wolny spędza młodość w gimńazyum,
jest gimnastykiem, dyskobolem, zapaśnikiem, atletą: mąż zasłania
piersią ojczyznę i w tryumfie odbywa na cześć bóstwa religijny
taniec, Sofokles po bitwie pod Salaminą nago tańczył pean; człowiek
jest arcydziełem; lud nawet ubogi ma swoje gimnazya, kąpiele, za
siada w trybunałach, chodzi na zgromadzenia publiczne, decyduje
tam nietylko o wojnie i spokoju, lecz także o posągach, świąty
niach, teatrach, procesyach, uroczystościach dyonizejskich; lud na
wet ubogi chodzi na przedstawienia i igrzyska, słucha mówców
i filozofów, wielbi piękno i uczy się wielbić myśl, ,.najlżejszą i naj
czystszą z substancyj“. Ustrój demokratyczny temu życiu, godnemu
„bogów i zwierząt", bynajmniej nie przeszkadza, rozwijają się w nim
najpiękniejsze typy sztuki i duszy starej Europy. Niema wpro\
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wadzonej przez żydów przepaści między duchem a ciałem — niema
też, i w tern tragizm dzisiejszy, przepaści między godnością ludzką
a panującemi o niej pojęciami. Niewola istniała, ale sankcyonowana przez prawo, przez religię, przez etykę. To był naturalnjr
porządek rzeczy, korzystając z niego każdy był w zgodzie ze
swojem sumieniem. I wsparty o szeroką podstawę samowładztwa
ludu wytworzył się typ człowieka, skąpany w słońcu, o wszech
stronnej pełni sił i władz swoich, posąg piękny z duszą artystydziecka, z ramieniem i umysłem obywatela, cały człowiek, har
monia, ideał...
Typ] podobny panuje w dziejach długo. Pogłębia się natura
człowiecza, pierwiastek metafizyczny bierze górę nad cielesnym,
odkrywa dokoła siebie i w sobie więcej tajemnic, niż poprzednio
mógł przypuszczać: pełnia, harmonia życia tylko w czasie moru,
głodu, ostatecznego barbarzyństwa lub wyrafinowania ostatecznego
ulega zepsuciu. Rycerz służy krajowi ramieniem w boju, myślą na
radzie, na wsi chodzi za pługiem, oddycha wonią łąk i pola. Rze
mieślnik traktuje swoją robotę, jako sztukę, wędrówkami poznaje
świat szeroki, nie odrywa się zbytnio od natury; w swojem społe
czeństwie radzi, bawi się, walczy. Wszędzie zgoda ideału z życiem,
w jej granicach cały, kompletny człowiek, z pełną potęgą ciała
i ducha, żyjący sobie i drugim i idei wyższej...
Czas epopei i sielanek niepowrotńie minął. Na każdym pasku
ziemi żyje obecnie dziesięć i sto razy więcej ludzi, co dawniej, przez
duszę każdą nowoczesną przechodzi obecnie więcej pługów i sięwników, niż dawniej przez dusze wybrane. Skomplikowało się życie,
skomplikował się człowiek, ma mózg, który pochłonął mądrość wszyst
kich ludów i wieków, ma sumienie, które zna Buddę i ewangelię,
testament rewolucyi i Kanta, ma olbrzymią wiedzę techniczną, która
czyni niepotrzebną pracę niewolniczą, podnosi godność człowieka,
pozwala ujarzmiać przyrodę, zaspakajać najwybredniejsze wyma
gania, żyć w pełni słońca i swobody — ma ideały, morzami krwi
mas niezliczonych, wysiłkami geniuszów, męczeństwy bohaterów
okupione, ma to wszystko i...
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Mamy przed sobą („Czasopismo prawnicze i ekonomiczne, or
gan wydziału prawa i administracyi Uniwersytetu Jagieł, oraz Tow.
prawniczego i ekon. w Krakowie^, Zesz. 1—2) „Wywiady nad po
łożeniem robotników wykwalifikowanych w Krakowie “. Z trudem
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niemałym, z sumiennością nie pozostawiającą nic do życzenia, pier
wszą tę ankietę o stosunkach robotników w jednem z głównych
miast Polski opracowała dr. Zofia Daszyńska-Golińska. „Pracą kie
rował cel wyłącznie naukowy, a wszelka chęć ubarwienia stosunków,
i przedstawienia ich bądź w gorszeni, bądź w lepszein świetle z góry
była wykluczona“.
\
Czytajmy jej cyfry, zanurzmy się w głąb obrazów, które klucz
ten otwiera — wejdziemy w czeluście Dantego. Z tą różnicą, że
w piekle tern nie przebywają zbrodniarze i grzesznicy, potwory
rodzaju ludzkiego, lecz ludzie, których jedynym grzechem, że się
urodzili ubogimi, jedyną zbrodnią — cierpliwe znoszenie swego
jarzma.
Jak żyją tysiące ,.wykwalifikowanych“, więc nie należących
do „lumpenproletaryatu“. robotników w Krakowie? Pracują nor
malnie: zecerzy godzin 9. murarze, Cieśle, blacharze chrześc. 10—11.
ślusarze chrześc. 10—lP/g, ślusarze żydowscy 11—12, ceglarze 12,
cholewkarze żydowscy 12—14, blacharze żyd. 12—14, piekarze żyd.
16, krawcy chrześciańscy 12—16,
od 12 wyżej, piekarze chrześc. 10
żydowscy — liczba nieoznaczona, szewcy chrześc. pracują od 11
wyżej, żydowscy 16- 17. Cyfry te nie wyczerpują jeszcze wysokości
czasu roboczego nawet w powyższych zawodach; są bowiem jeszcze
stopniowania na gorsze, zależnie od stanowiska robotnika i od se
zonu. Tapicerzy pracują w jesieni do 1/21 w nocy i noc całą z so
boty na niedzielę, lecz za osobną płacą; to arystokracya; kuśnierze
w grudniu i listopadzie pracują całe noce do 5 i 6 rano, żydow
scy cholewkarze noce całe przed każdemi świętami — bez dopłaty;
krawcy chrześciańscy w zimie nieraz pracują noc całą, w niedzielę
do 10 lub 12 rano, piekarze pozostają w niektórych piekarniach
po 18, 19 a nawet 21 godzin na dobę. Jeszcze nie dosyć... dalej
czytajmy! Krawcy żydowscy przychodzą często do roboty o 3 rano,
od czwartej rano we czwartek trwa robota do piątku wieczór, przez
listopad i grudzień — całe noce bez przerw żadnych. Szewcy chrze
ściańscy pracują w domu nieraz do 12 w nocy; do warsztatów,
gdzie płacą od sztuki, przychodzą nawet o 5 rano i odchodzą o 9
lub dziesiątej wieczór; zdarza się, że nie śpią od wtorku lub środy
rano do niedzieli w południe. Szewcy żydowscy pracują tylko 16—17
godzin, a dłuższa robota zdarza się przed świętami; robota od
czwartku rano do czwartku wieczór jest u nich rzeczą zwyczajną.
To czas roboczy. A płaca? Obraca się ona w1 granicach bar
dzo elastycznych; arystokracya robotnicza, zecerzy, zarabiają 13
i 20—25 złr. tygodniowo, potem następuje spadek coraz szybszy,
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coraz gwałtowniejszy, dochodzący do płac głodowych. Pobiera więc
zwykle czeladnik-stolarz chrześc. 6 25—8, introligator chrześc. 12.
ślusarz chrzęść. 8—10, tapicer chrześc. 8—11, kuśnierz 4—5, cho
lewkarz żyd. 6—9'50, ceglarz (robotn. z pomoc.) 2'50—5, blacharz
żyd. 4—-8. szewcy 5—7 itd. — im dłuższy czas roboczy, tern niż
sza płaca, świat typowy, w którym im ciemniejszy, cichszy, mniej
kupą idący człowiek, tern okropniejsze warunki życia. Rozumie się.
że płaca jest sezonową, to znaczy, że są miesiące, kwartały, pół
rocza, kiedy robotnik jest zupełnie pozbawiony zajęcia, albo musi
przyjąć wynagrodzenie jeszcze gorsze; rozumie się, że warunki te
odnoszą się tylko do wykwalifikowanych i samodzielnych, liczny
więc zastęp pomocników i wyrobników pracuje dłużej i otrzymuje
mniej; rozumie się, że mowa tu wszędzie o czasach normalnych,
jakie mieliśmy przed 4 i 3 laty, gdy ankieta się odbywała, dziś
czas gorszy, stagnacya, robota za bezcen, głód chroniczny, emigracya, przechodzenie majstrów do proletaryatu, robotników do lumpenprol etaryatu...
Takie stosunki panują wśród robotników. Wśród robotnic
oczywiście gorsze. Takie stosunki panują w Krakowie. Na prowincyi oczywiście gorsze. Wyjątkami są oazy fabryczne, zresztą rze
miosło, przemysł domowy przykuwa ojców i matki, starców i dzieci
do stołka, ocl świtu do późnej nocy, obraca ich w niewolników,
w rzeczy, w automaty, za łyżkę strawy, za szmatę tandetną,
W święto tylko pozwala pójść do domu bożego, gdzie religia
obwieszcza, że wszyscy ludzie są równi wobec Boga; czasem wzywa
ich także państwo, by wrzuceniem głosu do urny zadokumentowali,
że są równi wobec najwyższych praw obywatelskich. W teoryi za
kreślono rozwojowi człowieka najszersze granice — w praktyce
zmniejszono człowieka, nadłamano mu kości, wyssano zeń krew,
zwężono mu klatkę piersiową, w automat, w śmietnik obrócono jego
duszę — wspaniały ów, w słońcu, pięknie, dzielności kąpiący się
niegdyś okaz harmonii przyrody przeobrażono w twór szpetny i nę
dzny, w fizycznych i umysłowych karłów...
)

■
r

Nie łudźmy się — prometeizm nasz społeczny w ostatnich
czasach bardzo osłabł. Był czas, kiedy wstrząsał posadami naszej
literatury i życia naszego; zdawało się, że z starymi bogami walkę
stoczy śmiertelną, że odblask wyrwanych im ogni przyćmi wszy
stkie inne ideały — nawet narodowy. Teraz mamy zwrot wręcz
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przeciwny. Prometeizm narodowy wszedł w nieprzedawnione swoje
prawa, naród przykuty do skał, szarpany przez sępy, napina całą
wolę, wszystkie siły, by stawiać czoło przywłaszczycielom, którzy
także ulegną Konieczności...
Idea — kwesty a życia dla nas i tylko z życiem da się wy
rwać;/ ale czy istotnie powinna nam ona zasłaniać • wszystkie inne?
czy doprawdy, należy pytać, prometeizm narodowy powinien osła
biać, usuwać, zaciemniać ideał ogólno-ludzki ?
Na dnie „socyalizmu“, obejmującego kwestyę społeczną syntetycznie, zamiast rozbijać ją na ,.kwestye" społeczne, na objekty
filantropii lub na łataniny prujące się codzień — na dnie socyalizmu, nie w ciasnem sekciarskiem tego słowa znaczeniu, kry je się
jedna nieskończona tęsknota, jeden cel olbrzymi. Przyświeca mu
obraz ludzkości, któryby raz na zawsze zgasił okropny typ tego
nędzarza nad nędzarzami, tego pohańbienia i upokorzenia rodzaju
ludzkiego, tego człowieka - surrogatu maszyny, którego smutne
oblicze ukazała nam ankieta krakowska.' Przyświeca mu obraz
ludzkości, w której człowiek przestanie dźwigać najpodlejsze jarzmo,
wyprostuje barki, podniesie głowę do słońca, ku któremu — od
świtu do nocy zamknięty w norze — zapomniał już spoglądać.
Chodzi o taki porządek rzeczy na świecie.
świecie, aby pozwalał każdej
jednostce znowu rozwijać się wszechstronnie: fizycznie, moralnie,
artystycznie, umysłowo; aby wyzwoliwszy go z niewoli u martwych
rzeczy, u form produkcyi, wyzwolić w nim w całej pełni treść
człowieczeństwa. Nawet najmożniejsi z nas żyją dzisiaj tylko
fragmentami swojej natury, inne ich władze marnieją, stają się
przeżytkami; już to samo wydaj e na cywilizacyę, tak obniżającą
tyj) człowieka w porównaniu z helleńską, wyrok potępienia; zamie
nia on się w przekleństwo, boleni i żalem milionów nabrzmiałe, gdy
ukazuje nam żywot przez pryzmat naszej ankiety. I wtedy dusza
wyrywa się z nędzy naszego bytu w świat piękna i siły, w przy
szłość marzoną przez poetów, przewidywaną też przez ludzi nauki.
Wszystka młódź otrzyma wychowanie i wykształcenie odpowiednie
swym zdolnościom umysłowym, nie płatniczym; ćwiczona w szlache
tnych igrzyskach gimnastycznych z czasem zastąpi brutalne, paso
żytnicze armie stałe kadrami ludowemi. w których każdy obywatel
— jak dziś już u Boerów — znowu będzie rycerzem, obrońcą, bo
haterem; zastosowanie wszystkich zdobyczy technicznych sprowadzi
potrzebę zarobkowej pracy fizycznej do minimum, przy ogólnej inteligencyi dozwoli każdemu często zmieniać swe zajęcia, oddawać
się czynnościom tylko zdrowym i przyjemnym; skłócony czas ro/ /
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boczy i rozwój duchowy umożliwi każdemu udział w życiu swojej
ojczyzny, istotnie matki, nie macochy, każę każdemu rzucić głos
swój na szalę spraw artyzmu, sprawiedliwości, dążeń zbiorowych...
Nie chodzi o raj na ziemi, lecz o usunięcie piekła; nie chodzi opu
szczenie cugli ciału, lecz o harmonię wszystkich sił i powszechne
wyzwolenie ducha. Przy calem pogłębieniu naszej natury, złączonej
z Duszą wszechświata, możemy się zbliżyć do pełni i piękna dawnej Hellady, a przedewszystkiem uciec od panujących obrazów
ohydy i zgnębienia człowieczeństwa, które potomnym trudniej
przyjdzie zrozumieć i wytłómaczyć, niż nam system niewolnictwa,
Ideał ten niezupełny? przetwarzajmy go w głębi najlepszych
naszych natchnień. Utopijny? obmyślajmy formy najrealniejsze.
Ale w czem sprzeciwia on się naszemu prometeizmowi narodowe
mu? Czyż istotnie ten typ ludzki, jaki widzieliśmy w zwierciedle
ankiety, więcej ramieniem swem i zapałem może zdziałać dla ide
ału narodowego, niż ten, który stoi na końcu naszych tęsknot, albo
który przynajmniej te tęsknoty nauczy się odczuwać i w krainie
swej ojczystej zechce wcielać?
Oprócz barbarzyństwa, które nas z zewnątrz ściga, gnębi,
dławi, mamy jeszcze moc barbarzyństwa wewnętrznego, z którego
się zachód europejski coraz gruntowniej oswabadza; spuszczając to
drugie z oczu — ułatwiamy pozycyę pierwszemu; zaniedbując ideał
ogólno-ludzki, szkodzimy też narodowemu. Skarłowacenie ideału jest
wyrazem skarłowacenia ducha, a to się zawsze mści...

D. MOL.

ŚWIĘTO SŁOŃCA.
Poszli wszyscy mokremi łąkami ku zorzy,
Poszli wcześnie w szatach odświętnych przez łan...
I ponieśli do chramu daleko,
Kadzielny bursztyn i miód,
Jagody kraśne i mleko
l w cienkie owite płótno
Chleby ofiarne, z białej, pszennej mąki...
Słyszałam skrzypienie wrót
I pieśń ich smutną
Od łąki...
*

K.
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Słyszałam jak płonki trzęśli
Z domowych drzew
I jęk słyszałam gęśli
Branych ze ścian
I śpiew...
Poszli wszyscy w odświętnych szatach przez łan.
A oto ja zostałam w domu
I nie pójdę...
Nie pójdę jodłowym lasem,
Nie pójdę, słoneczny boże,
Z dziewanną i bylicą do twojego chramu,
Ani łaka zroszona,
Ani jarem chłodnym
Nie pójdę...
Pomnę, gdy ostatni raz
Z miodna obiata
•
Szłam przed twój głaz,
Na polach złote, zbożne było lato...
Rannym, rzeźwym chłodem,
Nim błysnął wschód,
Korowodem
Szli biali włastowie ze wsi,
Za nimi lud...
Szli wszyscy, mokremi łąkami ku zorzy,
Szli wcześnie, w szatach odświętnych, ze śpiewem.
W reku dań kwietna woniała im zżęta
I blade piołuny chwiały się goryczne,
A oni szli prosto w słońce polami,
Wysokich zbóż miedzą, w bród,
W poranek Święta...
Wtedy ostatni raz,
Z miodną obiatą szłam przed twój głaz,
Słoneczny młody,
Złotowłosy boże !
Jak dziś, — w ranne, rzeźwe chłody,
Przez zboże,
Szli biali włastowie ze wsi,
Za nimi lud
.
Korowodem,
Do skalnych wrót...
’ <
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A podle
chramu,
Ł
'
I
Przed rzezaną bramą świątnicy,
Nad mszystą darnią traw,
,
U świętych wód źródła,
Czarne dęby grały szumem liści,
A nad kedzierza dębów,
Po czystem niebie,
Śnieżne, letnie obłoki
Szły wpław...
I rozwarła sie brama
I ciżba przeszła mimo biała
I nie widział nikt —
I nikt nie obejrzał sie wstecz
I nikt nie wie do dziś,
Żem u zdroja tam — została
Sama...
Dęby czarne, święte drzewa strażnicze,
Szumiały dostojnym gwarem
Nademna,
Podczas gdy oni, w głaźnej pieczarze chramu,
Palili bursztynowe głownie
I ziarna pszenne ciskali w żar
I w ciężkich dymach
Składali ogniowa obiatę...
Obłoki letnie, śnieżne obłoki pogodne,
Płynęły skrzydlatem stadem
Nademna,
Podczas gdy oni, w dymnej czeluści gontyny,
Przed kamiennem obliczem Boga,
Na wilgotnem podłożu świątnicy,
Kładli chleby ofiarne
I w słońcu bielone płótna...
I południe paliło się nademna
Dyszące,
Podczas gdy oni, u stóp zimnego głazu,
W śpiewie trwali i w dymie...
I nikt z kornej ciżby nie poznał
I nikt z rzeszy białej nie widział,
Że bóg Słońca wyszedł do mnie.
Pod czarne, szumiące dęby,
Nad czujną źrenicę zdroja,
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Że niemasz go ńad ogniem obiaty,
Że go już niemasz w chramie,
W ciemnej, dymnej, wilgnej pieczarze świątnicy...

Że oto w skwarna, słoneczna biel,
Wieńczony w ciężkie kłosy,
Szedł ku mnie łąką jasny bóg Lei,
Bóg młody, złotowłosy...
I nikt nie widział go, prócz mnie,
Gdy szedł w dębowe chłody,
I stało wszystko wkoło jak w śnie
U brzega świętej wody...
I oto w skwarną południa biel,
Wieńczony w ciężkie kłosy,
Mówić jął do mnie jasny bóg Lei,
Bóg młody, złotowłosy...

» Słysz!
Ja bóg pogody i bóg znojnych cisz,
W te święta upalna godzinę
Dziś mówię do ciebie — sam!
Ostatni raz za mną bram
Skalne się zwarły wierzeje,
Kamienny opustoszeje
Mój chram...
Przemijam, —
Słysz !
X
Nieraz w ten próg z obiatą,
Od siół tu wejdzie piesza,
Z owocna dania rzesza —
Na nowe zbożne lato,
Na głazach twarzą ledz!
Nie jeden jeszcze raz,
Pieśnią w kadzielnym dymie,
Milczący mój głaz
Ogędzie —
I nieraz we łzach wypłacze me imię,
Lecz mnie już nie będzie,
Wiedz! —
:
Ja bóg pogody — i cisz,
Odchodzę, —
U
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Słysz!
W cień wsteczny idę i mrok,
Bogowie po mnie i wodze,
Witezie nowi i woje —
Przyjdą, — słyszę już krok I
Zachodzą czasy moje
W mrok...
Pójdź! Na odchodne,
W tę zgłuchłą żarem godzinę,
Ty ust dziś moich weź żegnanie chłodne
Nim minę
u !
Chodź! Niech z usty twojemi
Zewrę moje pocałunków nienawykłe usta,
Usta czyste jak żaden kwiat
Na ziemi,
...
W mrocznym chłodzie skalnej mojej świątnicy
Ostygłe...
Pójdź! Na odchodnem,
Pocałowaniem chłodnem
Moich ust,
W tę świętą, upalną godzinę,
Wetchne w dusze twoja mój mierzchnacy blask
I dziwy śmiertelne opowiem twemu sercu
I oczy twoje nauczę guseł
I mine...«

I byłeś jak jawa — i byłeś jak sen,
A usta twoje pachły żytnim Chlebem,
A włosy twoje miały barwę miodu
A z oczu twoich szły błyski źródlane
Krynicznych den...
I żytnim chlebem pachły twoje usta
I drzewa święte szumiały nad nami
I słońce złote stało nad dębami
A tam, — pieczara chramu była — pusta...
(z

Słyszałam jak płonki trzęśli
Z domowych drzew
I jęk słyszałam gęśli
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Branych ze ścian
I śpiew...
Poszli wszyscy w odświętnych szatach przez łan.
A oto ja zostałam w domu
I już nie pójdę.
Nie pójdę już słoneczny boże,
Jodłowym lasem,
'
Z bylicą i dziewanną do pustego chramu,
Ani łąką zroszoną,
Ani jarem chłodnym,
Nie pójdę...

DR. WACŁAW SOBIESKI.

ROLA JEZUITÓW W DZIEJACH POLSKI.
Dokończenie.

Jakby zaprzeczeniem wszystkiego tego, co autor przytaczał na
dowód, że jezuici nigdy nie zajmują się polityką, jest sama osobistość
jezuity Possevina. Był on uosobieniem politykującego człowieka, dyplo
maty, pół jego życia — i właściwa jego działalność, o której autor tak
szeroko się rozpisuje — to sama polityka.
Sam autor spostrzega się
i zaznacza, że Possevina »pięcioletnia rola dyplomatyczna, lubo z roz
kazu Stolicy św. i dla sprawy chrześcijaństwa podjęta, niezupełnie od
powiadała duchowi Zakonu« (341—343). Podejmował się on jednak
i akcyi dyplomatycznej, nie mającej wprost związku z walką »>chrześcijaństwa« z Turcyą, jak np. w sprawie z Moskwą.
Mimo, że generał
jezuitów Aquaviva i jezuita Possevino (podobnie, jak i dziś autor) uwa
żali tę misyę za »przeciwną instytutowi Zakonu« (3501—351), jednak na
rozkaz papieża podejmuje się jej Posserino. Co prawda, to
i sam nie był temu tak znów bardzo niechętny.
Jedna z głównych myśli politycznych, którą pod koniec panowa
niu Batorego zajmował się Possevino, a którą papież gorąco popierał,
był plan ligi czyli wojny państw chrześcijańskich z Turcyą. Jakkol
wiek zapatrywać się będzie ks. Zaleski na pojęcie polityki, ja pozwolę
sobie zaliczyć tego rodzaju akcyę polityczną do stosunków poli
tycznych.
Plan ten był marzeniem kuryi papieskiej, i autor nie przeczy, że
jezuici gorąco go popierali, przyczem nie waha się dodać (495—497):
»Nie potrzeba było być wielkim politykiem, aby zrozumieć, na jak
kruchych podstawach opierała się ta budowa św. ligi. Ze strony Austryi wieczna nieszczerość wobec Polski... Nic więc dziwnego, że kan
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clerz Zamoyski,
wierny tradycyi Jagiełłów i Batorego, nie wierzył
w skuteczność ligi, dlatego opierał się on i liczne stronnictwo jego
projektom ligi. Król Zygmunt III. przeciwnie poczytywał za święty obo
wiązek króla-katolika z ligą lub bez niej, wojować z Turcyą. Jezuici:
Possevino, Warszewicki, Gdyński i Skarga utrzymywali go w tych uspo
sobieniach. Można to nazwać ich błędem, ale nie winą. Dla nich, jak
dla Zygmunta, dyrektywą w tej mierze była Stolica św., inaczej być
nie mogło. Ta zaś wołała o ratunek dla cesarstwa.«
To też, kiedy do Polski w celu nakłonienia jej do wojny ture
ckiej przybył kardynał Henryk Gaetano w towarzystwie dwu jezuitów
i komisarzów cesarskich, we wszystkich kościołach jezuickich — pisze
sam ks. Zaleski — odprawiały się przez cały czas układów 40-godzinne nabożeństwa, procesye biczowników, msze św. wotywne o zgodę
i jedność książąt chrześcijańskich, o zwycięstwo oręża chrześcijań
skiego, o odwrócenie napadów turecko-tatarskich na bezbronne dla niezgody książąt lub skąpstwa sejmów kraje chrześcijańskie. W tym du
chu przemawiali najżarliwsi kaznodzieje ze Skargą na czele. Powta
rzam — powiada autor -— niech to rozum stanu nazwie błędem, sąd
historyi uwolnić musi od winy i jezuitów, i króla Zygmunta. Nie było
też, sądzę, z tego powodu przez czas jakiś szczerego porozu
mienia między Zamoyskim a jezuitami.
Czuli to, że stali na przeci
wnych biegunach i politykowali z sobą. Stwierdza to w swej relacyi
Vąnozzi, sekretarz legata Gaetana, oświadczając, że »Zamoysk.i nie
przychylnym był jezuitom, a w swojem mniemaniu miał ich za zbyt
w ykrętnych polityko w.
*

*

*

Plan ten wspólnej akcyi państw przeciw Turcy i wiązał się z drugą
dążnością stolicy apostolskiej — ku zespoleniu i związaniu jak najsil
niejszymi węzłami Polski z A u s t r y ą. Pragnienie to było tern
gorętsze, że sojusz taki Habsburgów z Polską odrazu darzył ogromną
przewagą katolicyzm w tych stronach i wzmacniał go w walce z pro
testantyzmem. Tu źródło swe mają starania kuryi rzymskiej w czasie
pierwszych bezkrólewi, aby Habsburg zasiadł na tronie polskim.
Jak wobec tych zamiarów papiestwa zachowali się jezuici? Czy
tylko poprzestawali na pobożnem westchnieniu i modlitwie, czy może
przykładali ręki do akcyi politycznej? Jest to jedno z najciekawszych
zagadnień w dziejach jezuitów w Polsce.
Ks. Załęski zaprzecza stanowczo (§ 26), jakoby »w pierwszych
dwu bezkrólewiach jezuici mieszali się do walki stronnictw politycz
nych. Sam rozum dyktował jezuitom trzymać się zdała od niepewnego
morza bezkrólewia. Polecał to samo instytut
.
*
Ostatnia uwaga traci na sile, gdy przypomnę zastrzeżenia wyżej
przytoczone Philippsona. Kuryi papieskiej przedewszy-
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stkiem słuchają jezuici, a ona sama zupełnie nie uważała
za rzecz zdrożną udziału ich w akcyi politycznej. Owszem, sam autor
przyznaje, że legat papieski Commendone, wysłany z poleceniem po
pierania elekcyi arcyksięcia Ernesta, zwrócił się do wybitnego jezuity
Warsżewickiego z żądaniem pomocy i porady w powierzonej sobie tej
akcyi politycznej na rzecz 'Habsburgów. Zdaniem autora, Warszewicki
odmówił mu jednak z obawy przed ludzkimi językami i pomny naka
zów instytutu. Czy wszyscy i zawsze odmawiali? Na to odpowiedzieć
mogą następujące słowa — autora (231):
»Zato w biskupie płockim, Piotrze. Myszkowskim, znalazł Com
mendone dzielnego sojusznika. Biskup ten wtajemniczył w swe plany
elekcyjno-austryackie między innymi kanclerza swego ks. Fogelyedera,
tajnego niegdyś sekretarza Zygmunta Augusta, a obawiając się przejęcia korespondencyi, ułożył z nim formę pisania listów na modę jezuicką, pseudonimy osób głównych, wchodzących w grę zabiegów
elekcyjnych, i zmianę kalendarza: nowy rok rozpoczyna się od 1 wrze
śnia. Listy adresowane były po j e z u i c k u i opatrzone, niektóre
przynajmniej,
pieczęcią
jezuicką.
Stąd
przypuszczenie
m y 1 n e, że jezuici, zwłaszcza O. Massimo Milanese, profesor pod
ówczas w kolegium w Pułtusku, któremu autorstwo listów . przypisy
wano, mieszali się do elekcyi, popierając gorliwie kandydata austryackiego. Prawdopodobniejszem zdaje się być to, że jezuici
odmówić nie mogli zacnemu dobrodziejowi My
szkowskiemu, aby korespondencya jego z kanclerzem adresowaną była
do ich kolegium w Pułtusku i Ołomuńcu, i w tym celu użyczyli swej
pieczątki«.
Może, słuszniejby można zrobić przypuszczenie, że, jeśli już tyle
narażali dę i nie odmówili swemu biskupowi, to oddali się mu już zu
pełnie i służyli całej akcyi politycznej.1) Wielkie prawdopodobieństwo
takiego przypuszczenia odczuwa sna>dź sam autor, kiedy dodaje, że listy
te nie zawierają znowu nic takiego złego do tego stopnia, że i»nawet,
gdyby który z jezuitów, co nie jest prawda, autorem był tych listów,
to jeszczeby ich one nie kompromitowały bard, z o.«
Podejrzenie, że śród jezuitów polskich wówczas wiać mogły prądy
przyjazne dla Wiednia, nasuwaćby mógł jeszcze i ten fakt, że jezuici
polscy od lat 10 stanowili jedną całość organizacyjną z austryackimi,
tworząc jedną »prowincyę«; że nie gdzieindziej, tylko w Wiedniu, na
początku tworzenia się organizacyi zakonnej w Polsce kształcili się
polscy jezuici, tak, że swego czasu nad Anizą, na 70 jezuitów było 40
Polaków.2) Dopiero w roku 1575 po wyborze Walezego na króla, pra-

*) Porówn. W. Zakrzewskiego: Po ucieczce Henryka (str. 38, uw. 1) »Massimo Milanese, powiernik Myszkowskiego«. Owe tajne listy znajdują się w cesarskiem
tajnem archiwum w Wiedniu.
2) Lubowicz. Naczało, 108.
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wdopodobnic przez wzgląd na antagonizm królów francuskich i Habs
burgów, odłączono jezuitów, przebywających w Rzptej polskiej, od Austryi, tworząc z niej udzielną prowincyę. Widać, że już w Polsce na
to sarkano, kiedy sami jezuici tłumaczą powód tego odłączenia, »ne
litterarum ex Austria commercio occasio avidis sermonum daretur«.
I później jednak jeszcze kontroluje prowincyę polską delegat z Austryi,2)
a nawet w czasie samego wybuchu najgwałtowniejszego oburzenia
w Polsce przeciw Austryi, bo w czasie rokoszu Zebrzydowskiego, prowincyałem polskim jest »Austryak« Strinerius. Sam autor przyznaje,
że jezuici podzielali zapatrywania kuryi co do korzyści sojuszu Polski
z Austryą dla chrześcijaństwa, ale »w cichości«, (464) i że żywili ku
Habsburgowi przyjazne usposobienie, bo mu »istotnie mieli wiele do
zawdzięczenia i, jako dom katolicki, szanowali« (625).
W czasie drugiej elekcyi, zdaniem ks. Zaleskiego, jezuici »lgnęli
może do habsburskiego kandydata, ale od wszelkich agitacyj elekcyj
nych trzymali się jak najdalej« (234). Możeby ks. Załęski nie wyraził
w tak stanowczym tonie tego ostatniego zaprzeczenia, gdyby znał
i rozprawił się z dowodną nieco odmienną wiadomością, którą podaje
nam list Myszkowskiego do Dudycza, gdzie wyraźnie zaznaczono, że
wówczas to właśnie jezuici nietylko »nie trzymali się jak najdalej
,
*
ale wprost na Litwie energicznie zdobywali śród
najpoważniejszych domów i rodzin stronników
na rzecz księcia Ernest a.1)
1 doprawdy, dziwnem by było, gdyby w owych czasach, które
podręczniki mianują okresem »wojen religijnych«, gdzie waśń o wiarę
wstrząsała podwalinami państw i była główną osią, około której krę
ciło się niemal całe ówczesne życie polityczne Europy, — aby w tych
czasach jezuici, ci najwierniejsi szermierze stolicy apostolskiej, nie
mieli iść karnie tam, gdzie interes polityki Rzymu i katolicyzmu iść im
kazał, a w danym wypadku nie popierać, o ile można było, objęcia
tronu polskiego przez przodowników reakcyi katolickiej Habsburgów
w przeciwieństwie do Batorego, któremu wogóle nie bardzo ufało pol
skie duchowieństwo. Jak zgodnie postępowali jezuici z dążnościami
kuryi, to najlepiej dowodzi, źe — jak sam autor wskazuje — już »po
koronacyi króla Stefana nie spieszyli z swemi gratulacyami, czekali,
aż stolica św., o której wiedziano, że elekcya Maksymiliana była jej
pożądaną, Stefana królem polskim uzna. Stało się to dopiero w trzy
miesiące po śmierci cesarza, dopiero, gdy papież Stefanowego posła
przyj ął.«

Jaka tendencya polityczna płynęła z Rzymu, takim duchem przej
mował się i generał Zakonu i cały Zakon. Oczywiście członkowie po
*) Rostof, 94.
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szczególni Towarzystwa, choćby może mniej skłonni ku tym dążno
ściom, np. Pioti' Skarga, posłuszni skinienieniom starszych musieli kło
nić głowy przed wskazówkami z Rzymu.
Skarga i Gołyński spełniają dwie funkcye jezuitów na dworze
Zygmunta III. Jeden jest kaznodzieją, drugi spowiednikiem.
Ci dwaj
»nadworni« jezuici są jakby dwiema kolumnami zakonu na zamku kró
lewskim. Przez ich ręce płyną dary od króla i przebywających na
dworze osób dla Zakonu. Oni ślą uwiadomienie do swych współbraci
o takiem a takiem usposobieniu króla, znając go tak dobrze, że na
wet nuncyusze dostają wskazówki z Rzymu, by wypytywali się jezuitów
nadwornych, »jakie są najlepsze sposoby ujęcia króla, królewiczów
i miłych mu osób«. Do nich to ściąga się wyznanie sekretarza legata
Gaetaniego, że księża jezuici posiadają największy wpływ na dworze.
Oni przedewszystkiem
są
dowodem powagi i wpływu Zakonu na
króla, bo, jeżeli gdzie, to u nich znaleźć motźna protekcyę
u króla.
O tej właśnie protekcyi jezuitów nadwornych, jako o jednym
z objawów mieszania się ich do spraw państwowych, chciałbym kilka
zastrzeżeń dorzucić. Chodzi tu o to, czy jezuici nadworni swoim wpły
wem u króla: 1. odpychali różnowierców od urzędów; 2. czy nie po
pierali pewnych miłych sobie osób?
Co do pierwszej kwestyi,
autor wbrew utartemu zdaniu, że
Skarga właśnie wpływał na usuwanie różnowierców od dygnitarstw,
oświadcza, że nieprawdą jest, aby systematycznie w tym kierunku
działał, i wylicza na dowód garstkę różnowierców, którzy jednak zdo
łali dostać się na dygnitarskie stanowisko.1)
Ciekawą jest rzeczą, że właśnie wyraźne o tern świadectwa dają
sami jezuici w swych dziełach, jak Wielewicki, Rostowski i Niesiecki.
Prawda, że uważali to oni za rzecz chwalebną i dlatego mogli prze
sadzić te zasługi jezuitów w sprawie skatoliczenia senatu. Lecz mamy
świadectwa i niejezuickie.2)
Że Skarga zwracał baczną uwagę na stołki, zajęte przez różno
wierców w senacie, wskazuje bardzo charakterystyczna uwaga Wielewickiego o notatce Skargi, zrobionej w dyaryuszu (zapewne z ucie
chą), że na sejmie roku 1593 już tylko jeden senator przyznawał się
do różnowierstwa.3)
*) List oryginalny w archiwum watyk. przytacza Wierzbowski. Krzysztof War
szewicki, str. 53 — 54, uwaga 5.
2) Dorzuca autor uwagę, że rady w tym kierunku »nie Skarga, nie Jezuici,
ale dawał je kardynał Aldobrandini«. Rzecz to znana, że nuncyusze i kurya rzymska
zawsze dawali tego rodzaju wskazówki królowi. Ale dlaczego to ma wykluczać współ
działanie nadwornych jezuitów? Owszem, wskazówki z Rzymu mogły tylko znaleźć
posłuch u jezuitów.
3) Porówn. sekretarza legata Gaetana. Zbiór pamiętn. Niemcewicza, II, 174.
Relacye nuncyuszów Malaspiny i Torresa (Rykaczewski, II. str. 73, 81, 1 19, 140):
por. Listy Annibala z Kapuy Theiner, III, Nr. CLX itd.
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Co do drugiej sprawy, to nie ulega już żadnej, mem zdaniem,
wątpliwości -—- mimo, że Skarga uroczyście temu zaprzeczył (w kaza
niu wiślickiem) — że jezuici istotnie wyzyskiwali swe stanowisko na
orędowanie za miłymi sobie petentami. Z samego listu ks. Skargi do
generała jezuitów z 20 września roku 1606 -1) dowiadujemy się,
że
właśnie wspomniany wyżej jezuita Gołyński Stał się powodem owej
rozgłośnej, a tak zapamiętałej nienawiści ks. Zbaraskiego do jezuitów
przez to właśnie, że miał go obmówić przed królem.
Musiał mu do
żywego dopiec, kiedy odtąd stał się nieprzeblaganym ich wrogiem i na
rokoszu z naciskiem podnosił, że jezuici »na dworze królewskim do
spraw świeckich się mieszają i wszystko w pałacu,
gdzie wiecznie
przesiadują, dzieje się według ich woli«.2)
Najlepiej jednak o zażywaniu protekcyi jezuickiej na dworze
królewskim świadczą wstawiennictwa spowiedników królewskich za
ró'żnemi osobistościami. Piasecki, jak wiadomo, podaje wiadomość, że
za sprawą jezuitów zdobywały sobie infuły osoby im miłe. Sam nawet
prowincyał jezuitów Argentus nie zaprzecza temu, żeby jezuici po
pierali pewne osobistości.3)
*

*

-K-

Niemała była gromada ludzi w Polsce, którzy pomawiali jezuitów
o udział w sprawach politycznych.
Dowodem tego tak powszechny
krzyk na nich w czasie rokoszu Zebrzydowskiego. Wprost niesposób,
aby bez żadnych powodów wysypała nasza szlachta wówczas tyle
ulotnych pisemek, wierszów satyrycznych, paszkwilów i różnych bro
szur przeciw tym ojcom,4) i to z taką zapamiętałością, że nawet nuncyusz papieski dostaje instrukcyę z Rzymu, aby tylko tajemnie znosił
się z jezuitami, by. nie ściągnąć nienawiści szlachty na siebie.5)
Tą nienawiścią pałają nietylko różnowiercy, ale i katolicy.6)
9 Wielewicki, VII, 167.
2) Wielewicki, II, 208, 210.
3) VII. 369. W listach, umieszczonych u Grabowskiego czuć bardzo poufały
ton, jakim traktuje ten spowiednik króla. Zwie go raz w raz »nieborakiem«. Prosi
króla za Reszką o prowizyę dla niego. W tym celu »trzy razy już dziś chodziłem
na zamek, że mię też i nogi bolą«.
Częścią drukował Maciejowski (Piśmienn. Dodat. IIL 270. Pieśni rokoszowe)
Schmitt, Rembowski. Wiele niewydrukowanych. Np. Excytarz opisuje w sposób prze
sadny zjezuiciały dwór królewski (Czartor. Nr. 339. K. 468) Porówn. »Przestrogę
Rzptej potrzebną« (Bibl. Krasińs. Nr. XCIII), gdzie mowa o »ministrach ab Austro«
(jezuitach).
5) Rykaczewski. Rei. II, 104.
6) Myli się szanowny autor, sądząc, że przez cały okres dziejów jezuitów
(1564—1608) »wszystkie stany i warstwy sympatyzują z zakonem« z wyjątkiem ro
koszu i heretyków. Owszem, śród kleru samego nie znajdują wiele sympatyi. Sam
autor wspomina o duchowieństwie w Wilnie (184), szczególnie o archiprezbitrze Roizyuszu (187), o kapitule poznańskiej (206—211).
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Sam zamiar wypędzenia jezuitów z Polski1)
traktuje jednak
autor, jako coś niesłychanego, dziwacznego, popełniając błąd, który
może jest najbardziej wybitną, ujemną cechą jego dzieła — a tym jest
brak porównawczej miary powszechno-dziejowej. Gdyby autor więcej
miał na oku i znał dzieje powszechne współczesne to by świadomy
był, że ruch przeciw jezuitom w Polsce to tylko jedno z drgnień,
przebiegających wówczas katolicką zachodnią Europę.
Drgnienia, te
mają jedną wspólną, cechę: odruch narodowy przeciw uniwersalnym
tendencyom kuryi papieskiej i jej sług jezuitów; jest to wstrząśnienie
społeczeństwa na znak, że reakcya katolicka nie może zupełnie wrócić
na dawne stanowisko, średniowieczne, że musi w pewnej mierze przy
stosować się do nowożytnych wymagań poszczególnych państw i no
wych warunków. Z początku następuje starcie prądów, w czasie
którego z ramienia państwa jezuici zostają wydaleni z granic różnych
terytoryów katolickich.
I tak we Francyi. Tu nie ukrywali jezuici swych, niechęci wobec
Henryka IV, byłego hugonoty, żywiąc przyjazne usposobienie dla Fi
lipa n hiszpańskiego. Potrzeba było tylko, by młody fanatyk Chastel,
»wychowanek^ jezuicki, wykonał zamach (nieudany) na życie króla
(27 grudnia 1594 r.), a wszyscy członkowie zakonu wyrokiem parla
mentu w przeciągu 3 dni zostali wydaleni z Paryża, a w 2 tygodnie
z całej Francyi. Chastel doznał losu naszego Piekarskiego, jezuita
Guignard ukarany śmiercią za znalezione u niego traktaty o morder
stwie tyranów.. W. r. 1603 z ograniczeniami na rzecz państwa i przy
stosowaniem się do nowych jego wymagań, przywróceni przez króla —
mimo, że parlament stawiał im zarzuty, że spiskują z Hiszpanami.
Podobnież wygnano jezuitów z Wenecyi, — gdzie ruch byt
czysto narodowo-polityczny i nie było w nim zupełnie przymieszek
innowierczych.. Ruch ten jest współczesny z naszym rokoszem. Pomi
jam zatarg o kwestye sporne z kuryą rzymską, które . I C tli 11 T L ó 1 cl
gunami wyłoniły, a które robią wrażenie wielkiego podobieństwa do
artykułów. układowych współcześnie u nas nad Wisłą (plany wiązania
ściślejszego organizacyi duchowieństwa z państwem), dość, że, kiedv
spór zaostrzył się do tego stopnia, iż papież rzucił klątwę (17 kwietn.
160’6 r.) na republikę, — duchowni stanęli po stronie państwa. — Pra
wie sami tylko jezuici weneccy stanęli po stronie kuryi i opuścili
natychmiast Wenecyę, »odbiegając — jak mówi Skarga
gniazdeczek
swoich i sprząteczka swego«.
Nie, jak w Polsce, skończyło się na
strachu jezuitów, ale istotnie przez cał
e
*
pół wieku nie mogli wrócić do
królowej Adryatyku.2)
•
>•

i) Pierwszy pomysł wypędzenia jezuitów z kraju, zdaje się, podniesiono je
szcze w r. 1574 na sejmiku w Średzie (jako burzycieli pokoju). Lubówicz. Na-

czało. 3 52.
,
’
’ '
2) Współcześnie rokoszanie w Polsce drwili z rzuconej przez papieża na We-
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Nad rokoszem, a szczególnie naci artykułem rokoszu, wydalają
cym masowo jezuitów z Polski, autor rozwodzi się długo — i słusznie,
gdyż wrzenie to stanowi epokę nie tylko w dziejach Polski, ale i sa
mego zakonu.
W bliższym jeszcze związku z Polską pozostaje również współ
czesny ruch w Węgrzech Boczkaja, zakończony, podobnież, jak
w Wenecyi, wydaleniem jezuitów. Szlachta nawzajem podawała sobie
za przykład i chwaliła Węgrów, że cesarzowi rebelizowali i wypę
dzili »Hiszpanków« (jezuitów).
Nawet w gnieździe jezuitów, w Hiszpanii, budzi się ruch na tle
narodowem, i to (r. 1590) zwrócony przeciw kosmopolityzmowi całej
organizacyi jezuickiej. Czyż można się tedy- dziwić, że i u nas obu
dził się takiż sam odruch przeciw tak wyśmienitej, tak sprężystej organizacyi, która mogła działać nie na rękę interesom »narodu«
szlachty, organizacyi, której naczelnikami w polskiej prowincyi byli
Włosi, Hiszpanie, Austryacy, tylko nie Polacy. Najlepszy dowód, że
nie inną cechę, tylko tę miał rokosz, widać na przeobrażeniu organi
zacyi polskich jezuitów zaraz po wybuchu rokoszu (r. 1608), gdy na
urząd przełożonego prowincyi polskich jezuitów naznacza generał
zamiast, jak dotychczas cudzoziemców, pierwszy raz Polaka, Piotra
Kowalskiego,
Wielkopolanina,
usuwając z tego naczelnego miejsca
»Austryaka«, jezuitę Stri.veriusa.
Mimo, że rokosz stanowi jeden z najważniejszych epizodów
w dziejach zakonu jezuitów polskich, autor właśnie w rozdziałach,
temu wstrząśnieniu społecznemu poświęconych, szczególnie grubych
dopuszcza się niedokładności i wprost błędów. — Podkreśla np. na
str. 508.:
»rzecz uderzająca, że z partyi opozycyjnej, a tern samem
anti-jezuickiej nikt nigdy nie wymienił żadnego jezuity«, jako
doradcy króla.
Tymczasem to, co autor mówi, jest zupełnie mylne. Kto tak ka
tegorycznie pisze, powinien być pewny swego. Czy ks. Załęski, pisząc
tę rozprawkę na podstawie rękopisów, sądził,
że przewertował je
wszystkie?
Owszem, wyraźnie wskazywano palcem na oskarżonych,
a jeśli już autor koniecznie, jako dowodu, chce dokumentu z podpisem
i pieczęciami, to i owszem —— z kilkunastu pieczęciami- oryginał
uchwały całej masy szlacheckiej, zebranej na sejmiku w Upicie, znaj
dzie autor w Bibl. xx. Czartoryskich (Nr. 2244, str. 217), gdzie szlachta
wyraźnie wymienia nazwisko, oświadczając, »clo tego zagrodzić, aby
takich kazań na. katedrach przy królu J. Mci szkodliwych Rzptej nie
•czynili, jako je ks. Skarga zwykł czynić, do zamieszania ojczyznę na-

necyę klątwy, czyli, jak mówili »z papieru urobionej papieskiej strzelby« (Czartor.
Nr. 339. K. 43Z.
.
2) Wotum Prawdzickiego. Czartor. Nr. 3 39. K. 502. Na te ruchy zagraniczne
powołuje się w wierszu Nr. 107 (Bibl. Jagiell. 101).
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>zą przywodząc i do rozlania krwie drogę królowi J. Mci w tem. pań
stwie ukazując i popflrzysiężonych artykułów, mianowicie konfedera
cji, zabraniając królowi J. Mci temu państwu dotrzymywać
'.
*
Jeszcze o jeden epizod rokoszu chciałbym się zetrzeć z autorem,
mianowicie o cały bardzo ciekawy przebieg przedrokoszowego sejmu
roku 1606, gdzie innowiercy mieli królowi ukradkiem »podsunąć«
uchwałę jakiejś »tolerancyi« religijnej (tylko temu Skarga zapobiegł)
i wogóle o cały stosunek jezuitów do wybuchów fanatycznych zabu
rzeń po miastach przeciw kultowi różnych wiar (»procesu konfederacyi« itp.), lecz dla brakli miejsca odkładlam to na inne miejsce.1)
*

*

*

Do swego dzieła autor wydobył materyał z licznych źródeł i to
PO części rękopiśmiennych. Szczególnie, mem zdaniem, ciekawy ma
teryał autor miał w archiwum miasta Torunia i biskupiem w Pelplinie.
Uderza, nas dziwnie nieporządek w podziale źródeł, umieszczonym na
wstępie dzieła, podziale na ,'>źródla i opracowania«, a tych: pierwszych
na »rękopisy« i »druki«, podział tak niekonsekwentny, że np. opraco
wanie arcybiskupa gnieźnieńskiego Korytkowskiego znajdziesz nie pod
>>opracowaniami«, lecz pod drukowanemi ^źródłami
.
*
Czy autor wyzy
skał źródła krytyczne, o tem kilkakrotnie już mówiłem. W każdym
razie autor powinien był z większem zastrzeżeniem budować swe po
glądy na takich niepewnych autorach, których ustawicznie cytuje, jak
Rostowskiego (któremu sam wytyka myłki, str. 136) lub Bohomolca
(Życie Zamoyskiego).
Gdzieniegdzie ugrupowanie jest wprost fatalne. W samej intytulacyi ustępów spotykamy'(§ 41 i § 43) dwukrotnie »śmierć króla Ste
fana Batorego
,
*
i istotnie w tych ustępach mówi się już o śmierci Ba
torego, o elekcyi Zygmunta IH, nawet o układach będzińskich, a potem
znowu widzimy — jak zmartwychwstały Batory układa plany, potem
powtórnie
autor opowiada szczegółowo o chwilach jego konania
i »lekkich pigułkach«, »sześciu pijawkach
,
*
»krwie« upuszczeniu itp.
lekarstwach, wszystko o rzeczach bardzo ciekawych, jak dla... historyi jezuitów w Polsce.
Wiązał te ustępy stylem pięknym choć znowu nie tak olśniewa
jącym, aby autora wraz z krytykiem » Kwartalnika historycznego
*
nazwać: »jednym z najlepszych naszych stylistów
.
*
Zakończyć możemy swoją krytykę, powtarzając słowo w słowo
zdanie jednego z najpoważniejszych i najgruntowniejszych dziś badaczów naszej przeszłości, który na zapytanie, czy ojciec Załęski jest
historykiem, odpowiada: »od ludzi, którzyby mogli mieć o tem własne
zdanie, nie słyszałem tego
;
*
ks. Załęski »sam chyba się uważa za
*) W
munta III. «

mej

rozprawie p. t.

^Nienawiść wyznaniowa tłumów za rządów Zyg
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doskonałego histo.ryi znawcę, skoro zwykł w kwestyach historycznych
odzywać się stanowczo...«
Zakończa swe uwagi
ów uczony, powtarzając jedno tylko
skromne żądanie, aby ten, »kto chce ogłaszać książki historyczne,
znał sam historyę bez względu na to, czy jest świeckim, czy ducho
wny m«.
Powtórzeniem tego samego żądania i my zamykamy swój rozbiór.

STEFAN ŻEROMSKI.

GODZINA,
Rozległy ogród, tarasami zstępujący ku rzece, która płynie
za jego murem’ pełen jest światła, wilgotnych cieniów i odoru wio
sennej, skopanej ziemi. Jeszcze rosa obfita stoi na trawach. Lekki
powiew odchyla młodociane, w srebrną barwę obleczone liście sokory. Klonowe tak przejrzyste, że wskroś nich widać słońce. Listki
wątłe, białawe, swawolne taplają się pieszczotliwie w błękitnych
wietrzykach. Gędźba ptaków, dysząca zachwytem i namiętnościami,
wyrywa się z powszechnego chorału pszczół, co jak głęboki a nie
pewny ton organów unosi się między drzewami, świetliste muchy
z brzękiem co chwila lecą to tu, to tam, na podobieństwo pyłów,
przetrącając szerokie, wytężone, sino-złote struny słońca. Niespo
kojne cienie liści wałęsają się po mokrej ziemi.
Z miejsca, gdzie na kamiennej ławce, przy pniu wielkiej brzozy
siedzi młodzieniec, słychać śpiew sierot, parami idących pod okiem
szarytki, siostry Marty. Śpiew oddala się i ginie za gajem krze
wów. W tamtej stronie widać fronton kilkopiętrowego szpitala.
Niektóre jego okna są otwarte — i czarne głębie bolesnych sal
patrzą z nich w ogród — inne do połowy osłonione firankami.

SIOSTRA (zbliżając się do ławki).
Nie był pan wczoraj w kościele...

MŁODZIENIEC, {dźwiga głowę, , którą trzymał opartą na prawej
ręce. Lewa, grubym bandażem z waty i gazy owinięta, spoczywa
w temblaku.')
W istocie, nie byłem wczoraj...
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SIOSTRA (idąc dalej').

To bardzo źle! Dziś operacya, a pan tak lekceważy...
MŁODZIENIEC (z uśmiechem).
Jesteśmy w kościele...
Siostra spogląda na niego z wyrzutem, odchodzi i za kępami
bzu znika w ulicy. W tym samym czasie z jednego okna wylatuje
spazmatyczny krzyk — a potem kipi gwar głosów męskich. Wnet
wszystko ucicha... Słychać tylko szmer wiatru, przesypujący się
srebrzyście pomiędzy mnóstwem zwieszonych gałęzi plączącej
brzozy. Z odległych cieniów ogrodu ku zacisznym trawnikom liliowe
kępy rozkwitłego bzu, wysrebrzające szczyty krzewów, spływają
niewyczerpaną falą, jak gdyby pieśń cudnego głosu. Narcyzy mo
kre od rosy wyziewają zapach swój przeciągły i jadowity. Trawa,
usiana mnóstwem złocieni polnych z żółtemi oczyma, w słońcu
mieni się i kurzy.

SIOSTRA (nadchodząc).
Żona starego dróżnika z trzeciej sali zbudziła się podczas
operacyi... Jeszcze przed panem trzy osoby będą na stole.

MŁODZIENIEC.
Mamy czas.

SIOSTRA.

’

•

.

Trzeba go dobrze użyć.

MŁODZIENIEC.
Staram się, ile możności.
SIOSTRA (siada, na brzegu ławki).

I o czem też pan myśli?
•

MŁODZIENIEC.
»

*

Myślę, siostro... Myślę o pewnym psie nikczemnym na pier
wszy rzut oka, który jednak najbardziej godnie nosił imię Orestesa.

SIOSTRA.
Zawsze o tym psie! Czemuż go pan zostawił, jadać do nas?
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MŁODZIENIEC.

Nie mogłem... Obiecywano zająć się nim troskliwie w miejscu
mego pobytu z tamtej strony Wisły. Gdy nadszedł dzień wyjazdu,
przywiązany był mocno do budy, ale przegryzł postronek i dogo
nił furmankę. Daremnie go odpędzano. Warował na ziemi, znosił
bez skomlenia razy i kopnięcia nogą. Przybyliśmy do komory cel
nej. Po załatwieniu formalności, wstąpiłem w czółno, żeby się prze
prawić na drugą stronę Wisły. Psa zostawiłem. Zdawało się, że
wróci za końmi, które mię do granicy odwiozły. Zdawało się, że...
Nie mogłem wziąć go ze sobą! Tak, nie mogłem. Byłem w takiem
położeniu, że nie mogłem, aczkolwiek stanowił, oprócz duszy, je
dyny mój majątek. Łódź, zsuniętą z ławicy piasku, pochwycił nurt
rzeki. Orestes siedział przez czas pewien na tem samem miejscu,
zapewne oniemiały aż do furyi na widok zdrady, którą miał przed
oczyma. Począł szarpać ziemię pazurami, miotać ją za siebie
i wściekle wyć. W pewnej chwili skoczył na prawo i co sił, co sił,
co sił, co tchu w płucach — gnał, sądząc, że okrąży szeroką
wodę. Straciłem go z oczu. Byłem na środku, gdym go ujrzał
znowu. Zdawałoby się, że tylko rozjuszony jastrząb może tak le
cieć po samej ziemi, na skrzydłach, migając się wśród krzaków
dla chwycenia w szpony przepiórki. Zdawałoby się, że tylko gło
dny lis mógłby tak ścigać rannego królika. Tymczasem on za mi
łością swoją... byliśmy pod przeciwległym brzegiem, gdy wrócił na
miejsce, z którego łódź odeszła. Stał tam przez chwilę, milczący,
jakby skamieniał. Później jednym susem rzucił się w wodę z wysokiego brzegu. Widziałem i słyszałem jak płynął, boleśnie szcze
kając. Prąd go znosił daleko. Daleko... Czarny łeb zanurzył się raz,
zanurzył drugi raz, trzeci. Wreszcie znikł na zawsze pod pędzącemi falami.
SIOSTRA.
Nie trzeba o tem myśleć. Czyż
krewnych, przyjaciół, bliskich sercu ?

’

nie

lepiej

jest

wspominać

MŁODZIENIEC.

Nie mam ani jednej istoty ludzkiej bliskiej sercu. Z krewnymi
nic mię nigdy nie łączyło, oprócz jakiegoś prawa ich nademną,
które ustawicznie musiałem rozłamywać i deptać. Żyłem zawsze
wśród ludzi obcych i złych. Wyniosłem z pośród nich tylko pa
mięć krzywd, zadanych dumie.
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SIOSTRA.

-

Zadanych pysze. Słyszałam ongi, na świecie, że dumy nie
podobna skrzywdzić. Duma, mówiono mi, jest niedostępna, twarda
i szlachetna, jak onyks, z którego ‘ wycinają kameje, trwające dzie
siątki wieków. Dziś wiem, że człowiek, jeźli tylko zechce, nie może
być" skrzywdzony nigdy i przez nikogo. Nie może być skrzywdzony
kto ucieka z pośród zła, okrążającego ziemię i choćby raz jeden
przyłoży spalone wargi do wód świętego zdroju pokory.
7

»
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■

MŁODZIENIEC.
S

■

i

■

Z

'

Tak, zadanych pysze. Wyniosłem pamięć krzywd bardziej
bolesnych, niż potrącenie kości drągiem żelaznym, bardziej trwa
łych od skutków zmiażdżenia dłoni przez podkute kopyto rumaka.
Nauczyłem się długo, pracowicie, z mistrzowstwem wyszlifowywać
ostrze wzgardy, przeszywającej, jak puginał, a w każdej chwili
nieodzownej, jak sztylet, kiedy udajemy się w dzielnicę łotrów.
SIOSTRA.

»Nie zabijaj!«

MŁODZIENIEC.
Nie zabijaj ! Czemuż stworzony jest orzeł, co czatuje na
krzemiennem zamczysku swojem w szczycie łańcucha gór, orzeł,
który śmieje się z jęku swych ofiar, pasie z rozkoszą oczy wido
kiem wnętrzności, pazurami wyrwanych, wdycha kurz krwi ciepłej
i z okrzykiem szczęścia zabija?

SIOSTRA.
Tak też mniema w sercu swem każdy, kto pana krzywdzi.

-MŁODZIENIEC.
Tak mniema.

SIOSTRA.

A w jaki to sposób zepsuł pan swą rękę? Tego jeszcze nie
słyszałam.
.
/

•

■

MŁODZIENIEC.

.

‘

Bawiąc na wsi, odbywałem w licznem towarzystwie konną
przejażdżkę. Poniósł mię narowny wierzchowiec i wysadził z sio
dła. Cofnąłem wprawdzie stopy ze strzemion, ale prawej ręki nie
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zdołałem wyrwać ze skrętów cugli rzemiennych, którem dokoła
niej omotał dla zażycia z całej mocy wędzidła. Koń mię wziął pod
siebie i zdeptał. Żelaznymi hacelami nowej podkowy nastąpił mi
na lewą dłoń i zmiażdżył jej drobne kości. Prowincyonalny chirurg
wyjął niektóre z nich, inne, także zgruchotane, zestawił, ale nie
dobrze. Poczęły próchnieć. Ręka spuchła, otwarły się wrzody, wie
czyste rany. fŻT uśmiechem.) Tak już oto dwa lata żyję z tą moją
towarzyszką. W nocy obok mnie leży, a za dnia dotrzymuje mi
kroku. Jest ze mną, gdy się w minucie szczęśliwej uśmiechnę —
czuwa nad lotem marzeń moich, skoro oczy przymykam. Czeka
cierpliwie, do rana, do chwili przebudzenia, patrząc we mnie ołowianemi ślepiami, a kiedy dźwignę powieki, kładzie na nich płytę
ucisku. Jak zła żona, którą twardy los skuł ze mną w przeklętą
godzinę, pełna jest niezgruntowanej, przewrotnej zdrady i zemsty.
Czeka, czeka zawsze, jakby ów orzeł skalny, na chwilę, kiedy będzie mogła utopić we mnie pazury.
SIOSTRA.
Teraz się już skończy to wszystko.

MŁODZIENIEC.

Tak jest, skończy się nareszcie. Nie wiadomo tylko w jaki
sposób. Ale o to mniejsza. Kilkakroć już chloroformowano mię
i zawsze z obawą, gdyż mam w sercu coś groźnego. Jeżeli odejmą rękę, rozstąnę się z nią za godzinę. Iluż to mężczyzn na woj
nie... A z drugiej strony — jeżelibym umarł...
SIOSTRA.

,

Więc i takie myśli pielęgnował pan tutaj ?

MŁODZIENIEC.
\

**
.
■

•*

*

’

i.--

I takie, siostro. Pragnąłem właśnie zapytać...
SIOSTRA.
Proszę, proszę...

MŁODZIENIEC. .

■

Czy jest rzeczą możliwą, ażeby tego gatunku, co ja, czło
wiek we wspólnej sali, był w razie śmierci pochowany na cmen
tarzu w miejscu wyjątkowem, mianowicie obok drzewa, obok pnia
płaczącej brzozy? Czy uwzględnionoby taką »ostatnią wolę«?
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SIOSTRA.

* \

Nie jestem pewna.

-

MŁODZIENIEC.

To żądanie szalone, wiem o tem.

SIOSTRA (cicho.)
Dlaczegóż obok drzewa?

MŁODZIENIEC.
Nie chciałbym leżeć z nikim. To już na wieki... Nie chcialbym spać w murowanym sklepie, obok cegieł, ciosanych kamieni,
stopionego metalu. Nie chciałbym, gnijąc, głową dotykać zeschłego
wapna, które rzucała kielnia człowieka.
SIOSTRA.

Wszystko jedno, gdzie spocznie strudzone ciało.
MŁODZIENIEC.

*

Och, nie! Przenigdy! Przenigdy! Po śmierci taksamo jest,
jak za życia. Wszystkiem rządzi przypadek, szczęście, kaprys doli.
Drzewa kochają człowieka daleko bardziej, niż on je kocha. Nie
darmo wierzył dziki Słowianin, że drzewo jest święte, że w niem
dusze bogów obierają sobie siedlisko. Święte dęby! Kochałem je
od dzieciństwa w sposób dziki. Uwielbiałem stojące w zimach sro
gich, w szalonych nocnych wichurach, gdy wspaniała zamieć w la
sach harcuje. Kochałem jesień, która krwawą barwą gniewu zapra
wia liście buków, gardzących z wierzchołka gór czeredą świerko
wą. Całe noce wiosenne spędzałem samowtór z Orestesem na wę
drówkach pieszych wskroś lasów, nad jeziorami. Któż potrafi wy
razić obcowania sam na sam ze wschodem słońca, pozdrowienia
i pożegnania bratnie aż do tkliwości z chmurami i pierwszą burzą
wiosny... Teraz jego już niema... Orestesa...
SIOSTRA.
Kto nie chce kochać ludzi, musi kochać drzewa i psy.

MŁODZIENIEC.

Tylko drzewa i psy wzajem miłują. Pies kochał mię aż do
śmierci, a drzewo jest osłodą żyjących i kocha zmarłych. Rodzony
ojciec i rodzona matka we trzy doby po zgonie wyniosą z wła-
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snej woli za próg swego mieszkania jedyne i najmilsze dzieciątko.
Pozwolą obcym chłopom rozbijać skibami cuchnącego gruntu główkę,
która była największą rozkoszą ich oczu, jakiej człowiek doświad
czyć może; zgodzą się na to, że samo zostanie w nocy, pośród
wiatru i deszczu na odległem cmentarzysku wśród trupów, zako
pane w ziemi; przyzwyczają się do myśli o zgniłej wodzie, która
mu zgnoi ubranko, o wodzie, co ściekać będzie po bezsilnej, osty
głej piersi — o glinie, co zalepi usteczka wonniejsze, niż pąk ró
żany. Okryją myśl swą przed widokiem jego oczu samotnych, roz
wartych na wieczny czas.
Wtedy brzoza plączącą zaczyna szukać go pracowicie. Ko
rzeniami czułymi, jak włókienka zmiądlonego lnu, któż wie ? —
może bardziej tkliwymi, niż palce matki, namaca w ciemności i obej
mie głowę bezsilną, opasze nagie żebra i szyjkę, o której ojciec
zapomniał. Nićmi cienkiemi, jak włosy i dobrotliwemi, jak sen, do
tykać będzie miejsc gnijących i najbardziej zbolałych. Ssaniem,
może czulszem od pocałunku czystej ufności między matką i córką
w chwili tajemnej wspomnienia narodzin, wchłonie w łono swe,
pełne życia i świętych przemian, krew skostniałą u drzwi serca
i ostatnie łzy źrenic.
O, siostro, siostro...
Chwiać się w wierzchołku lipowym, w kole rodzinnem gę
stych rózg, które z miłością zrastają się jedne z drugiemi. Naj
wcześniej witać, najpóźniej żegnać święte promienie i na ich ręku
bez przeszkody wstępować między obłoki wolne, jak wiatr, nigdy
do siebie wzajem niepodobne i wieczne. Mgłami nocnemi okrywać
się, jak szatą, którą wśród rozkoszy i pieszczot zdaleka nadcho
dzący poranek cicho zdejmuje. Gdy styczniowy wicher, niby ta
bory zbójeckich wojsk, uderzy w lasy, przywdziewać osędziały
pancerz z lodu. Tęsknić do błogosławionych deszczów w spieko
cie, a do niej w dzień pełen ciemności, wylęgłej w duszy chmur.
Uczuwać, jak obok, blisko przepływają wody podniebne, gdy ci
che błonia lazuru spustoszy nawałnica i dygotać z wielkiej bojaźni, skoro z kłębów burzy runą na ziemię kamienie gradu. Zano
sić się od wzruszeń sekretnych na widok białego księżyca, kiedy
niespodziewanie objaśni światło swoje, wstępując na wysokość
z pomiędzy nocnych obłoków. Ku pustyniom nieba wydzierać się
z prochu tej ziemi i nawzajem przez niebo być wiekuiście obję
tym. Sprzymierzać się z niem, które jest najbardziej podobne do
ducha ludzkiego a jednak inne, o nieskończoność, przybliżać się
do czegoś, co jest bez początku i bez końca, do cudu nieomyl
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nego światła i tajemnicy-ciemności, towarzyszki przeszłych i przy
szłych dni. Być uwolnionym na zawsze od istoty ziemskiego szczę
ścia i cierpienia, od widoku przemocy i dreszczów trwogi, od uczu
wania w sobie dzikich żądz i nikczemnego dosytu.
-

'
SIOSTRA.
'
.
Serce pańskie prosi się o modlitwę, a myśli nisko błądzą.
Dok. nast.

UPRZEMYSŁOWIENIE GALICYI.
Zalała nas powódź broszur, artykułów i projektów o tern,
co czynić należy, aby Galicyę uprzemysłowić. Nie wątpię o dobrych
chęciach autorów, ale widzę po największej części jednostronne są
dzenie przyczyn wstrzymanego rozwoju przemysłu i stąd wynikłe
zalecanie prymitywnych środków poprawy.
A jednak uprzemysłowienie Galicyi oznacza program grunto
wnej zmiany w gospodarstwie społecznem, oznacza nie mniej jak
zerwanie tysiącznych nici wiążących nas z sąsiadami, szukanie ryn
ków zbytu dla wartości przez pracę społeczną powstałych wewnątrz
kraju i po za nim, małą rewolucyę w międzynarodowej wymianie
towarów, jednem słowem wywołanie pewnych zjawisk socyalnych,
których naturą jest zawiłość. Poważne problematu traktowanie objąć
musi tedy całość niezmiernie skomplikowanej sprawy, inaczej będzie
my bogatsi o mrzonkę, na którą nie stać narodu tak ciężko o swój
byt walczącego. Realny projekt musi wychodzić z podstaw ewolucyi
gospodarstwa, stwierdzić punkt, na którym obecnie Galicya stoi,
zająć się kwestyą, jakie pierwsze stadya dalszy rozwój musi przejść,
wskazać środki, którymi społeczeństwo pochód ów może przyspieszyć,
i last but not least — sformułować postulaty do rządu krajowego
i centralnego.
Statystyka nas poucza, że Galicya jest krajem rolniczym ;
gdyby ją przenieść można na samotną wyspę i jej mieszkańcom
odebrać tę trochę naszej Europejszczyzny, to mogłaby stopniowo,
bez lekarstwa dojść do dobrobytu, na którym stoi dziś np. Anglia.
Wstawiona w wir międzynarodowego targu, który ma jej dostar
czać towarów do zaspokojenia potrzeb skomplikowanych, stoi dziś
wobec kwestyi, co w zamian za te towary innym społeczeństwom
może dawać.
Ziemiopłodów nie wystarczy nawet ściśle biorąc na wyżywienie
własnej ludności ; hodowla bydła i przemysł agrarny spotykają się
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z brakiem kapitału. Tak eksportuje się (przy ogólnem przesileniu
agrarnem Europy) zboże z uszczerbkiem własnej konsumcyi, z wielkiemi trudnościami i pod wyzyskiem bydło, produkty przemysłu
rolniczego i leśnego, a najwięcej ludzkiej siły roboczej i cząstek
kapitału społecznego. Galicya jest więc krajem rolniczym, spoży
wającym mniej jak tego wymaga środkowo-europejski przeciętny
standard of life, do eksportu ziemiopłodów niezdatnym, dającym
w międzynarodowej wymianie dóbr za wyroby przemysłowe,
z uszczerbkiem odżywienia własnego, bydło, wyroby przemysłu rol
niczego i drzewnego, listy zastawne i inne obligi, oraz najcenniejszą
materyę, żywą siłę ludzką.
Dalsze stadya ewolucyi wskazane są tem właśnie opisanem
obecnem położeniem gospodarstwa społecznego. Jeżeli dobro do
eksportu przeznaczone ma wymienić większą ilość dóbr, jak dotąd,
to wartość jego musi się podnieść, to znaczy, że musi być zdatnem
do zaspokojenia potrzeb
wyżej cenionych. • Nadawanie tej wyższej
' *
•
. wartości jest celem społecznym przemysłu, który u nas przedewszystkiem, jako przemysł rolniczy, winien uszlachetnić produkty
rolnicze, w drugim rzędzie, jako przemysł rolnictwo popierający,
starać się o tańszą i zyskowniejszą produkcyę rolniczą.
Do pierwszej kategoryi zaliczam przemysł młynarski, piekarski,
cukrowniczy, gorzelniany, piwowarski etc., do drugiej wyrób ma
szyn rolniczych, nawozów etc., przemysł chemiczny przerabiający
odpadki roślinne i zwierzęce.
Inne gałęzie przemysłu powstawać mogą dopiero w miarę
powstawania prywatnych lokacyi szukających kapitałów pieniężnych.
Należy do błędów naszej dotychczasowej polityki przemysłowej, że
nie dość przyjaźnie zachowujemy się wobec zagranicznego kapitału.
Za długo musielibyśmy czekać, gdybyśmy z własnych, przez nas
zakomulowanych zasobów wyposażyć chcieli przemysł wielki w po
trzebne kapitały. Obaw pod względem narodowym na wypadek
powstawania zakładów przemysłowych w obcym ręku nie podzielam.
Jeżeli kto, to właśnie kapitał kieruje się znanem przysłowiem „ubi
bene, ibi patria “. Synowie przybyszów byliby prawdopodobnie do
brymi synami Ojczyzny nowej, hojnie za zasługi pionierskie płacą
cej. Rozchodzi się tylko o pośrednictwo w zawiązaniu stosunków
z kapitałem zagranicznym, a to podejmie, zdaniem mojem, z naj
lepszym skutkiem zakład kredytowy, o obcy kapitał oparty. Może
wartoby poczynić zachody około założenia credit niobiliee 7. szum
nym tytułem banku angielsko- lub francusko lub amerykańskogalicyjskiego; może przyjdzie nam z pomocą prąd hyperprotekcyo-
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mstyczny, któremu obecnie wszystkie prawie państwa i państewka
podlegają.
v
f

*

■

Boć przecie niema dotąd cel prohibicyjnych, zamykających
granice przeciw imigracyi kapitału, lub broniących od podbicia
obcych społeczeństw dywidendami emigracyjnemu
Gdybym się nie obawiał zarzutu szafowania paradoksami,
sformułowałbym tę część planu strategicznego w zdanie: rugujmy
obcy wyzysk obcym wyzyskiem, wyzysk stały — wyzyskiem chwi
lowym.
Na tern zajęciu się. sprowadzeniem do kraju kapitałów za
granicznych nie kończy się bynajmniej społeczna praca około uprze
mysłowienia dzielnicy galicyjskiej. Należy żądać od społeczeństwa
przygotowania dla późniejszych pokoleń gruntu produkcyjnego /
i konsumcyjnego Sam zimny kruszec nam nie pomoże; musimy ze
snu zbudzić ospałą, grubą wiekową
*
warstwą ciemnoty pokrytą
duszę ludu; musimy pozbyć się legionu analfabetów, strugami
światła oblać masę zacofanych w siermiędze i kożuchu, fanatyków
w chałacie, i w ten sposób przysposobić powstającemu przemysłowi
inteligentną, pracę i siebie szanującą armię robotników, z której
sami wyrosną wodzowie i organizatorzy przemysłu. Tę część
działalności społecznej nazywam przygotowaniem gruntu produ
kcyjnego; przez przygotowanie gruntu konsumcyjnego rozumiem po
zbycie się całego kompleksu śmiesznych przesądów o tradycyjnej
wyższości towarów pewnej marki; nie mówię pochodzenia, .bo lito
grafia etykiet wszędzie kwitnie. Rozumne i gospodarsko trzeźwe
społeczeństwo z ołówkiem w ręku winno obliczyć, gdzie swój to
war najlepiej sprzeda i gdzie towarów do zaspokojenia swoich po
trzeb najtaniej nabędzie. Jeżeli nabywać może równie tanio u swego,
to nie będzie uganiać za obcemi markami, nie będzie z góry po
tępiało wyrobu własnego, dlatego, że własny, a nawet wyrobu tego
będzie żądało.
...
Ważnym sprzymierzeńcem w tej akcyi samo - wychowawczej
mogą być stowarzyszenia, których celem byłoby zwracanie uwagi
ogółu konsumentów na rodzime dobre towary.
Bardzo trudna jest kwestya udziału państwa i kraju w industryalizacyi Galicyi. Rząd, który mimo teoremy i zapewnienia nigdy
nie stoi ponad partyami, mógłby akcyę prowadzić tylko wbrew in
teresom krajów przemysłowych Przedlitawii; ze stołu rządowego
dostaniemy co najwyżej kości w majonezie przyrzeczeń.
Kraj, jego władze autonomiczne centralne, powiaty i gminy,
jakkolwiek zewsząd organizacyą państwa skrępowane, posunąć
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mogą akcyę uprzemysłowienia pośrednio przez daleko patrzącą po
litykę inwestycyjną, w działach komunikacyi, oświaty, hygieny, bez
pośrednio przez unormowanie submisyj, przy których nawet pewne
ofiary na korzyść rodzimego przemysłu będą wskazane.
Zarzuci może czytelnik, że podałem plan zaledwie na po
czątek akcyi uprzemysłowienia wystarczający i że między wierszami
wyczytał, jakoby od zasiewu do zbioru spory kawał czasu miał
upłynąć.
Ja jednak odpowiem, że plan wojenuy nie może być inny :
zacznijmy walczyć, a dalsze działanie zależeć będzie od toku wy
darzeń.
I to jeszcze odpowiem, że w życiu narodów wieki są chwi
lami, że biedne fe społeczeństwa, których działacze zarzuciliby swoje
zamiary, gdyby wiedzieli, że nie będzie im danem obaczyć ziemi
obiecanej.
Ł. B.
*

X

W lutym, 1902.

JÓZEF WIŚNIOWSKI.

TRYOLETY,
Czasem, gdy noc już skrzydła swe roztoczy
1 kiedy w półśnie cichym tonąc, marzę,
Jakieś anielskie wokół widzę twarze:
Czasem, gdy noc już skrzydła swe roztoczy

Czuje, jak na mnie patrzą zdała oczy
O pełnym szczęścia i miłości czarze,
Czasem, gdy noc już skrrydła swe roztoczy
I kiedy w półśnie cichym tonąc, marzę.

Serce drży w łonie, jak ptak trwogą zdjęty,
Piersi mam pełne i widzeń i marzeń,
Doświadczam dziwnych, nieznanych mi wrażeń,
Serce drży w łonie, jak ptak trwogą zdjęty.

•

TRYOIETY

I wskroś tej ciszy takiej nieujętej,
Wskroś onej ciszy bez najmniejszych skażeń:
Serce drży w łonie, jak ptak trwogą zdjęty,
Piersi mam pełne i widzeń i marzeń.
Wiem, że to jeno chwilowe złudzenie,
Wiem, że się sen ów niebawem rozwieje
I że widomych kształtów nie przywdzieje:
Wiem, że to jeno chwilowe złudzenie.
Lecz błogosławię ono serca drżenie,
Choć się zeń później ochłonąwszy śmieję —
Wiem, że to jeno chwilowe złudzenie,
Wiem, że się sen ów niebawem rozwieje.

Wszyscy się łudzim od samych urodzin,
Bo wszystko ziemskie w istocie jest niczem,
Życie nas smaga swym krwawiącym biczem:
Wszyscy się łudzim od samych urodzin.

A przecież byt nasz bez tych zwodnych godzin
Jest jeno jędzą z szyderczem obliczem:
Wszyscy się łudzim od samych urodzin,
Bo wszystso ziemskie w istocie jest niczem.
Z radością jednak witam owe chwile
I przywołuję jasne snów obrazy,
Co są jak wizye słonecznej ekstazy;
Z radością jednak witam owe chwile,

Niosące blasków i upojeń tyle:
A choć się łudzę wciąż, tysięczne razy,
Z radością jednak witam owe chwile
I przywołuję jasne snów obrazy...
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Patrz „Krytyki" nr. ITT.

POL1CYA A SZTUKA.
Ankieta » K ryty ki.«
xxv.
,
Zdumiony faktami, wymienionymi w ankiecie, zwłaszcza, że
miały one miejsce we Lwowie, gdzie podobnego terroryzowania
myśli artystycznej dotąd wyobrazić sobie nie mogłem, zasiadam
natychmiast do przesłania żądanej odpowiedzi.
Pierwsze pytanie ankiety, zwrócone pod adresem pracowników
na polu sztuki i miłośników piśmiennictwa, wydaje mi się tylko
pytaniem retoryczne m. Do takiego stopnia przekonany jestem,
że niepodobna odpowiedzieć na nie inaczej, jak oburzeniem, ina
czej, niż protestem przeciw interwencyi władz policyjnych i prokuratoryi w sprawach sztuki. Boć właściwie postawiono tu domyślnie
jako kwestyę sporną następujące pytania:
Czy o tern, co ma działać na umysły, co ma się podobać
przeciętnemu obywatelowi, powinien w pierwszym rzędzie sądzić
człowiek, przybrany w mundur policyjny? Czy pod pozorem dba
łości o moralność i obyczajność społeczną ma prawo narzucać swoje
widzimisię, swoje gusta, publiczności ten lub inny skład prokuratoryi? Czy wolno powstrzymywać pochód idej, przybranych w szaty
artystyczne?
,
Gdy chodzi tylko o idee śmiałe, uderzające niezwykłością,
mamy przed sobą dwie alternatywy. Albo idea ta jest fałszem, albo
jest nieznaną jeszcze prawdą. W pierwszym wypadku zwalczy ją
najłatwiej powszechny rozbiór krytyczny i nieproszona opieka z dwóch
względów nie ma racyi bytu: po pierwsze tkwi w niej niesłuszne
poniżenie wartości zdrowej myśli społecznej, skoro mniema się, że
nie znajdzie ona sama w sobie mocy do zagórowania nad fałszem,
gdy przeciwnie szeroki rozbiór krytyczny tylko potężniej znicuje
błąd i uświetni bronioną przed nim prawdę; powtóre zakaz zaostrza
ciekawość publiczności i wywołuje skryte przemycanie utworu, uzna
nego za szkodliwy, który przez prześladowanie otrzymuje aureolę
i zatruwa umysły pewniej, choć niewidzialnie, bo nie spotkał się
z poważnym a szczerym rozbiorem ludzi kompetentnych — w po
lemice jawnej. Gdy zaś ma miejsce drugi przypadek t. j. że zakar
zany utwór szerzy idee prawdziwe, ale niemile panującej obłudzie,
to zakaz staje się poprostu sromotą, morderczym zamachem na
myśl ludzką, jest walką przeciwko światłu. Poprostu niepojętem
jest, jak ludzie, którym powierzony ster został nad masami, mnie
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mać mogą, że potrafią te masy w wiecznej utrzymywać ciemnocie ?
Jak śmią powoływać się na względy publicznego dobra, na wieczną
a mniemaną niedojrzałość tłumów, niedorośnięcie ich do pewnych
idej, gdy sami tak źle pojmują i wypełniają swój obowiązek, gdy
ową „niedojrzałość" właśnie sztucznie tworzą, starając się tamować
wszelkimi sposobami naturalny rozwój myśli ludzkiej. Na szczęście
historya pokazała, że ta walka z prawdą przy pomocy stosów, po
chłaniających pisma i książki, jest bezowocną, że — jak powiedział
poeta — „nie zdoła ogień ani miecz powstrzymać myśli w biegu".
Pozornie zabita prawda odradza się ciągle w umysłach; zniszczona
w jednej formie, przyjmuje tysiące innych. Prześladowana działa
tern potężniej. Po cóż więc ta cała walka, jeżeli tylko nie dla po
stawienia sobie pomnika hańby, — choć walczącym daje może or
dery lub doskonałą gażę?!
Zasada zakazów policyjnych jest wysoce niebezpieczną, gdyż
oddaje rozwój sztuki pod rząd kaprysu. Zapewnia ona wolny
przystęp do ogółu tylko temu, co się podoba temu lub owemu policyantowi idei, losy dzieł artystycznych oddaje na łaskę czyjejś
pruderyi, lub tępości. »lndex librorum prohibitorum«, z którym mo
żna się nie liczyć, jeżeli się nie chce, i który w dzisiejszych warunkach jest tylko pełnom niemocy »pium desiderium«, przeniesiony do
ustaw admistracyjnych państwa, w warunki polityczne, otrzymuje
naraz — szpony żandarmeryjne, urzeczywistnia się w straszliwej
grozie dla danej chwili.
Boć i czegóż zakazać nie można pod pozorem obrazy moral
ności, lub znieważenia uczuć i poglądów „ogólu“. Biblia stoi zdawna pod zarzutem niemoralności i rządy protestanckie nie mniej
jak katolickie, rozejzawszy się w pewnych szczegółach, mogłyby ją
zakazać. Dziw, że w krajach katolickich można czytać Dantego,
opowiadającego o karze, która w piekle dosięgła niektórych pa
pieży! Dlaczego we Lwowie nie spalą obecnie „Dekamerona" Bokacyusza ? W jaki sposób mają wstęp do Austryi pisma Zoli ? Może
należałoby zabronić Lenaua lub Leopardiego, bo wywołują posępny
stan ducha, a państwo pragnie posiadać rzeźkich żołnierzy ? A'może
Prokuratorya, jeżeli przejmie się ideami Berty Suttner, zabroni „Try
logię" Sienkiewicza, gdyż budzi ona uczucia, nie mające nic wspól
nego z pokojem? Nie ulega wątpliwości, że należałoby skonfiskować
„Zbój ców" i „Wilhelma Telia" Szyllera. A jakże nieprzyzwoitem
bywa Szekspir’...
Słowem, gdzie tu znajdzie się miara stosowna, gdzie wskazać
♦
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granice między dozwolonem i niedozwolonem, gdy policya będzie
pełniła urząd krytyków sztuki i przysięgłych estetyków?!
Nie mogę wyjść ze zdziwienia, czytając, że niektórzy pisa
rze galicyjscy z zazdrością jęli spoglądać na stosunki literackie w Ro
sji, gdzie wszystkie sfery działalności otoczone są najsurowszą pań
stwową opieką, gdzie ustawy prawne o wolności prasy są tylko
igraszką w ręku administracyi, gdzie nieistnienie — według litery
prawa — cenzury pierwiastkowej w Cesarstwie wyraża się trojako:
przeglądaniem pism przez cenzorów, tylko że już po wydrukowa
niu numeru i na godzinę przed rozesłaniem pisma, a wstrzymanie
jest zawsze możliwem, dalej wyznaczaniem na redaktorów tylko
ludzi miłych rządowi, bo inni zezwolenia na wydawanie pisma ni
gdy nie otrzymają, a wreszcie rozsyłaniem do pism przez ministrów’
cyrkularzy, zabraniających nawet wzmiankowania o danej sprawie.
(Tak np. wzbroniono wspomnieć o 70 letniej rocznicy urodzin
Tołstoja!)
.
Stosunki cenzuralne w Królestwie są zbyt dobrze znane, aby
potrzeba się było rozwodzić nad nimi. Tutaj odbywa się poprostu
dusicielstw-o częstokroć nawet najniewinniejszych myśli. Czasami
nastrojony optymistycznie cenzor wykreśla nawet gorzkie filozofi
czne uwagi: pod berłem rosyjskiego rządu nie może bowiem mieć
miejsca smutek.
Niekiedy cenzor sprzeciwia się wydrukowaniu teoryi nauko
wej o końcu świata, dbając o to, aby czytelnik polski nie zatrwo
żył się taką ewentualnością: świat się nie skończy, dopóki rząd
czuwa nad swoimi poddanymi. Mając przed sobą korespondencyę
z Petersburga, cenzor warszawski gotów jest przepuścić wolno pe
wne ciemne fakty, wypadki z kroniki • bieżącej, opisane już przez
wszystkie pisma brukowe nadnewskiej stolicy, tylko pod tym wa
runkiem, jeśli korespondent „dla złagodzenia ciemnych barw“ doda
trochę jasnych faktów — i na te targi z konieczności godzić się
wypada.
Jeżeli dobrze rozejrzeć się w dziejach rosyjskiej cenzury, to
przychodzi się do wniosku, że niemal nic wielkiego nie ukazywało
się tutaj bez oporu cenzury aż do epoki reform Aleksandra II.
Działalność pisarska Gogola była męczeńską walką z cenzurą, która
krzywo patrzyła na ,.Rewizora11, na „Martwe dusze1 itd. — t. j.
na dzieła, zalecane obecnie przez programaty szkolne. *)
Puszkin,
*) Oto dowód, jaK prędko nowa epoka powiada tym, co chcieli dusić ar
tystyczną, myśl, że to, co uważali za truciznę dla ducha narodu, było kwiatem
najpiękniejszym i najzdrowszym pokarmem! — Ostrożność zatem!...
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skrępowany cenzurą cesarza Mikołaja II, względnie odetchnął, wy
dobywszy się ze szponów rozmaitych Krassuskich, których napię
tnował za tępość cenzorską w swoich wierszach. Za Aleksandra III
literaci uciekali się ponownie do starego manewru: własne poezye,
nowele, artykuły — zdradzające myśl świetną, drukowano jako
przekłady ze szwedzkiego, norwegskiego, włoskiego języka, podpi
sywali imionami nieistniejących autorów, a czasem śmiało kładli
pod nimi podpis : Wiktora Hugo, Musseta itp., licząc na to, że
dobry cel uświęca środki. Mnóstwo pism Tołstoja znajduje się dziś
pod anatemą, a przecie krążą one — niechaj na to zwróci uwagę
prokuratorya lwowska — w odpisach, w odbitkach hektografowanych, są niekiedy podrzucane osobom prywatnym, przesyłane przez
niewiadomych miłośników literatury w kopertach; policya nie ma
na to żadnej rady. 'Niedawno zdarzył się w Petersburgu fakt, który
wskazał, jak szkodliwem jest prześladowanie. W jednem z pism
utalentowany, ale oczywiście nadużywający alkoholu pisarz, wy
drukował nowelkę, niesłychanie zuchwałą — dodajmy od siebie
bezmyślnie zuchwałą, bo autor niepotrzebnie, bez żadnego wyższego
celu, dla chwilowej bufonady, naraził byt pożytecznego pisma i se
tek pracujących w niem ludzi. Publiczność nie dostrzegła, co się
kryło w nowelce pod symbolem i wprost przeoczyła ją. Ministerstwo
— nie dając nawet pismu obowiązkowego pierwszego ostrzeżenia —
odrazu zamknęło je, choć zamknięcie może mieć miejsce dopiero
po trzech ostrzeżeniach. I cóż się stało? Oto, że nazajutrz „stra
szny4 numer znalazł się w rękach tysięcy czytelników, płacono zań
po 25 i 50 rubli. Zakaz wywołał rozpowszechnienie tego, co zgi
nęłoby bez śladu...
Przystępuję do odpowiedzi na drugie pytanie. Z tern załatwię
się pokrótce; brak mi bowiem odnośnej znajomości miejscowych
warunków do tego, bym mógł udzielać skutecznych rad.
Wszelako zdaje mi się, że jest jedna rada: protestować —
protestować publicznie — wykazywać w prasie bezzasadność za
kazów — informować publiczność o treści i ideach książki, którą
niesłusznie wyklęto — podawać, o ile warunki na to pozwalają,
ustępy z utworu skonfiskowanego, oświetlając je krytycznie, a czy
niąc to w taki sposób, by zbudzone sumienie prześladowców da
nego utworu powstrzymało ich od skonfiskowania ponownie poda
nych ustępów, gdyż inaczej środek chybi celu. Słowem — walczyć
w imię postępu myśli społecznej i rozwoju sztuki.
Już ankieta, podjęta przez „Krytykę44, jest takim kawałkiem
protestu.
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Owoce przyniesie przyszłość, która może się nie spieszy,
nigdy nie zawodzi. Wyklęci — zmartwychwstając..

ale

Leo Belmont.

XXVI.

Zapytany, odpowiadam na pytanie pierwsze. W zakresie pra
wdziwej sztuki niema dziel niemoralnych. O tern wiedzieli już pa
pieże, cale szczęście. Gdyby na stolicy Piotrowej zasiadali cenzory
ze Lwowa czy Krakowa, nie byłoby wcale Odrodzenia. Freski w Sykstynie matowałby jakiś Tuch, Michał Anioł zabrałby manatki i po
jechałby istotnie do sułtana w Konstantynopolu. Ariost byłby w opa
łach i t. d.
Do władzy należy rząd ciał. Rząd dusz, oddany w ręce urzę
dników, prowadzi do bizantynizmu, do policyjnego chrześciaństwa.
Rząd moralny należeć by mógł do tych jedynie, w których ręce
ludzie oddali dobrowolnie dusze swoje. Przychodzi nii z niemałą
trudnością wyobrazić sobie na tern stanowisku panów prokurato
rów, którzy, jak u nas n. p., byli współpracownikami Ehrenberga.
— Góż ma tedy robić pan Piotr, jeśli mu się książka nie po
doba? 1. niech jej p. Piotr nie kupuje, 2. niech od tego odwodzi
innych, 3. niech podniesie głos publicznie, jeśli chce być daleko
słyszanym, 4. niech napisze książkę lepszą.
Każdemu dana tu jest broń zaczepna i odporna: słowo; —
a zawsze tam w końcu słowo Prawdy moc ma największą.
Tylko społeczeństwa zleniwiałe uciekają się do cenzury urzę
dniczej, która jak szpaki z kosami, pojawia się równo z reakcyą.
Będąc w istocie swojej nadużyciem, demoralizuje ona strony obie;
bo gdzie za ogół myśleć i czuć ma człowiek, któremu się za to
płaci, tam ogół ten popada coraz głębiej w bezmyślność i osłabie
nie. Tolerancyjne czasy Jagiellońskie wydały Kopernika i Kocha
nowskiego a gdy nadeszły czasy duchowego terroru, to nawet dzieła
tego poety idą w zapomnienie a uniwersytet krakowski jeszcze w po
czątkach XVIII wieku wykłada teoryę Ptolomeusza. Takie to były
u nas zdobycze cenzury na polu twórczości duchowej, — i takie
są one zawsze.
Zakopane.

Artur Górski.
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Gorąca i ciekawa wymiana zdań w sprawie tak zasadniczej
jak swoboda myśli w sztuce, zachęca do wypowiedzenia w szer
szym nieco zakresie, co się w zbyt może ścisłe ramy ujęło, — w nadziei zatem, że mi Szanowna Redakcya gościnności nie odmówi,
raz jeszcze proszę o słowo.
Bój myśli z życiem jest wiecznem zdarzeniem, przez
wieki idą dzieje tego boju i walka wieczną będzie, gdyż jest w Du
chu pożądań ogień niewygasły nigdy i niewygasłe są Ducha na
dzieje. Życie przeciwnie, skazane na krótką chwilę — życie, o ile
nie jest także symbolem wiecznej drogi ku Prawdzie, ale Czasem,
wyraźną i określoną dobą, żywotem człowieka lub danym momen
tem społecznego rozwoju — życie — jest wobec potęg duchowych
siłą hamującą i opieszałą.
I będzie taką nie dziś jeno a po wszystkie czasy, gdyż pra
wdy tej przyczyna głęboko w Stworzeniu założona i musiałby się
wszelki Duch wszelkiego Ciała wyzbyć, aby inaczej być mogło.
Dlatego rozdźwięk niezażegnany panował zawsze między pra
wdą dzisiejszą a tą, która światu zdobywała Jutr o.
■ Dlatego cierpiał Galileusz i dlatego Kopernik nie stanął jako
zwycięzca odrazu, dlatego wszyscy smucili się wszędzie Prorocy,
dlatego krwią wyrosło Chrześciaństwo. Krzewią się prawa jak wie
czna choroba^ woła prawdą tą przejęty Faust „i z pokolenia wloką
w pokolenie"... Wiara, że może i musi być lepiej przeczy każdemu porządkowi, który się za stały uważa, i to w każdej dzie
dzinie życia — stąd wytężona myśl, by temu porządkowi przeciw
stawić coś lepszego i wyższego — ale stąd również niewygasła
obawa serc i umysłów, czy to, co głoszą w świecie za dalszy
postęp, szczerze jest lepszem i wyższem. I w tej niepewności
leży wielki tragizm postępu, który wytężeniem i zmożeniem Ducha
jest, ale którym nie każda za postępową poczytana myśl i nadzieja
być musi.
Tragizm, boć straszną Niepewność o zdjętych lękiem
oczach — o czole rękami ściśnionem, wpatrzona w brzask, wsłu
chana w szepty budzącego się poranku, a straszniejszą jeszcze Pe
wność o wzroku wrytym w pracę rąk — w pracę rąk nieugię
tych, łamiących i kruszących. Jakżeż trudnem jest poznanie pra
wdy i spokojne, szczere powitanie idącej. Bowiem, jak pisze w je
dnym ze swych listów Zygmunt Krasiński: „Wszystkie wielkie pra
wdy zaczynają się przez błąd, niepewność i śmieszność, tak jak
człowieczy Ducji zaczyna się przez płacz i niedołężne dzieciństwo,
.X
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tak jak dzień najpiękniejszy przez zmierzch przed wschodem słońca,
tak jak historya każdego narodu od Baj ki. “ (Do Delfiny Potockiej
z 27 Dec. 1842 Rzym.)
Skoro zaś niepewność jest, będzie się życie zawsze broniło
przed myślą zbyt śmiałą — a myśl zawsze życie rwała ku sobie.
Kto się głębiej nad treścią dziejów zastanawia, kto wniknie
trochę w filozoficzne myślenie, nie może tego stosunku pojmować
jednostronnie i nie uznać, że skoro prawda tak nieuchwytną.
— szermierze jakiejś nowej myśli, jakiegoś nowego porządku mogą
mimo najlepszej wiary walczyć za coś zgoła różnego od postępu,
porówni jak obrońcy jakiejś przyjętej zasady mogą zabijać poprostu
prawdę w kolebce.
Ale, że prawda niespożyte ma siły, zwyciężyć wreszcie musi,
mimo wszelkich wysiłków i wszelkich pomysłów kłamstwa. Torquemada pozostanie symbolem Ciemnoty, a Galileusz zwycięża podo
bnie jak zwyciężył Galilejczyk.
Stąd rodzi się inna pewność szczęśliwa i dobra i od ciasnej,
zakrzepłej pewności wyższa — przekonanie, że każden wysiłek
i każda myśl na drodze prawdy płodnemi są i mimo prze
szkód zdobywczemi — i że są „przegrane, co zwyciężają na wieki. "
Dzieło — myśl — w której żyje prawda, wielkość ma w sobie
utajoną i zaiste
„tęgich sił odżywia w sobie moce
I dusza trwa wielekr o ć powołaną,
Świecącą w długie narodowe noce,
Więc choćby świeży grób opłakiwano,
Przemoże śmierć i trumien głaz zdruzgoce.“

Słowa te Wyspiańskiego są wspaniałą zwątpieniu wszelakiemu
odpowiedzią.
— Nie można ani wolno wątpić. Tworzyć trzeba i ku praw
dzie „wytężać słuch" ! To powołaniem sztuki. Iść trzeba na szaniec
— jak woła Słowacki.
A społeczeństwa powołaniem? Nie dziw, że jeżeli po pierw
sze prawdy często nie znamy — a po drugie wiele fałszów się
krzewi rozmyślnie — społeczeństwo nieraz się broni, bo się bronić
musi. Naporowi zbyt gorączkowych haseł i płomieniom myśli nietylko przeciwstawia ociężałość swą i oporność, ale wprost walkę
wydaje. W walce tej dużo się dzieje niesprawiedliwości, ale jest
ona przecież potrzebną. Bez niej rozrastałyby się bujniej fałsze niż
prawda. Jeżeli bowiem „prawa jak wieczne dziedziczą
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się choroby" — to znów „do najwspanialszych uczuć
ducha zawsze się obce r z e c z y w i ą ż ą i wplątują1*.
(Faust.)
Społeczeństwo nie może sztuce przyznać niczeni nie skrępo
wanej mocy słów i czynu. Tu wracam do pierwszej mej odpowie
dzi. Mówiłem, że był czas, gdy hasło „Sztuka uprawnia
myśl wszelką
*
brzmiało zdobywczo i wspaniale.
— Nie chcę, by mnie zrozumiano fałszywie. Hasło to nie
przebrzmiało i nigdy zupełnie nie przebrzmi. Ale zdano sobie sprawę,
że bezwzględne wyznaczenie tego hasła ma w sobie zaród fałszu.
Zrozumiano szczerzej niż przed laty trzydziestu, że dzieło sztuki
może być równie jak czyn nagły, niszczące niesprawiedliwie — ijak
czyn krwawe i że sztuka nietylko prawdzie służy. I tam, gdzie
najgłośniej wołano o niczem nie krępowaną swobodę sztuki — we
Francyi — poczęto mówić o tej swobodzie ostrożniej.
A umysły, które sobie z tego jasno zdały sprawę, nie należą
wcale do „o b s k u r an t ó wu i „zacofańców
*
“ , ani do ludzi mar
nego pokroju. I nic w tern dziwnego — przeciwnie, i to objaw
rozumnego i bacznego na prawdę postępu.
Sądzę, że myśl n.ieuprzedzona widzi pewną, jeżeli nie bliską
analogię między drogami czynów i pracy postępowej a drogami
Ducha. Analogia ta naturalnie wyczerpującą być nie może, dzie
dziny bowiem zbyt są inne, by konieczne i te same rządziły w nich
prawidła, nie są atoli tak różne, by nie miały jakiejś wspólności —
a nie są — bo jedna jak druga ma człowieka za podmiot
i przedmiot zarazem — jedna i druga ludzkiej podporządkowana
naturze.
Otóż w rozwoju teoryi pracy wyszliśmy niedawno z pojęć
manczesterskich — tezy owego „Łaisser faire — laisser pctsser“,
tak straszliwego dla słabszych — a coraz bardziej wchodzimy na
drogi prawnej i uprawnionej opieki nad tymi, którzy się sami
bronić nie potrafią. Opieka dla nieletnich, opieka dla kobiety, za
kazy pracy nocnej, skracanie godzin pracy w różnych gałęziach
przemysłu, zabezpieczanie na wypadek choroby... itd. — całe to
prawodawstwo ochronne człowieka wyzyskiwanego coraz to bar
dziej zajmuje umysły wnikające w głąb zagadnień życiowych.
W sprawach więc materyalnych wysiłków przełamaliśmy za
sadę nieubłaganej a bezwzględnej walki o lepsze — w sprawach
umysłowych jeszcze się do tego nie poczuwamy dostatecznie - albo
raczej nie poczuwamy zgoła. Prawda, że niesłychanie trudniej tu
o jakieś rozgraniczenia, prawda, że w świecie Ducha daleko dalsze

261

KRYTYKA

— nieokreślne prawie widnokręgi — ale nie mniej prawda, że i tu
jest pole do innych doskonalszych urządzeń.
I tu są ludzie, których bronić należy. Dopuścić nieprzygoto
wany umysł do pewnego stopnia natężenia — do zagadnień tru
dniejszych — to podobne nałożeniu nadmiernego ciężaru dziecku,
które zaledwie podrosło. Oburzylibyśmy się i słusznie, widząc taki
trud chłopięcia, nie oburzamy się dostatecznie, gdy - słyszymy rozgłaszane teorye i hypotezy niełatwe do pojęcia
wśród ubogich
w duchu, których niewątpliwie kształcić i oświecać — ale s t opniowo — i n d u k t y w ni e należy, aby wiedza rozwijała. a nie
koszlawiła umysły. I tu postęp nie może być ani łapczywym, ani
przypominać węża z Raju.
Głosząc teoryę absolutnej swobody i broniąc jej tem głównie,
że w starciu się zdań wypadkowa będzie prawdą — że sztuki
z innego punktu sądzić nie wolno i jedynie krytyką słowa
zwalczać — nie widzimy zgoła, a może tylko nie widzimy dosyć
jasno, jak dzieło do różnych umysłów przemawia. Zdaje nam się
żeśmy wszyscy w okrąg podobni sobie wzajem i wszyscy my
ślą krytyczną uzbrojeni, wszyscy mniej więcej na poziomie pis z ą c y c li.
Gdyby tak było rzeczywiście, mógłby zaiste każden głosić co
mu przez wyobraźnię przejdzie — o wartości stanowiłaby tylko
piękność w słów osnowie, jak świetność rzeźby Gelliniego w misternej Gemmie skryta, stanowiłby polot i wdzięk jak muzyka or
ganów w cieniu katedry — jak śpiew ptaszy w gęstwinie. W dziele
sztuki jest i to już niezmiernie wiele, ale to nie wyczerpuje dzieła.
Natchnienie ma więcej majestatu i władzy z mocy ducha. Ono na
gina — ono przełamuje myśli...
A słowo, które pada na umysły słabe jest przepotężnem i woła
innym głosem, jak do myślących.
Jeżeli więc dzieło sztuki tak pojęte i przygotowane, że ude
rzyć może całą siłą na mniej przygotowanych i okręcić niemi jak
wirem — nie dziwna, że społeczeństwo instynktywnie szuka zabez
pieczenia, a nieraz obrony. Praw jakichś słusznych długo jeszcze
ludzkość nie będzie w stanie określić, ale jak przed wiekami tak
dziś i tak jutro zawsze będą i myśli niszczące i myśl, która szuka
zarady przeciw niszczeniu. Nie mam tu żadnej teoryi • dzisiejszej na
względzie — mówię o niszczeniu w naj ogólniej szem i ludzkiem
znaczeniu.
Najbezwzględniejsze dzieła sztuki powstawały zawsze w społeczeństwach bardzo jednolicie wykształconych — i jakby
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w dźwięk akordowy zestrojonych. Takimi byli Grecy zwła
szcza Ateny — takiem było włoskie odrodzenie. Wielkie masy nie
brały podówczas żywego udziału w myśli artystycznej. W Atenach
mniej była potrzebną cenzura niż gdziekolwiek indziej, a wątpię,
by gdziekolwiek indziej było tylu filozofów w rzeszy ludzi, która
była właściwie jeno rzeszą uprzywilejowanych obywateli.
Dlatego się nie mordowali ludzie po sztukach Ajschylosa i Sofoklesa — chociaż i tam zadano Sokratesowi cykutę. Jeżeli zaś mó
wimy o wpływie takich arcydzieł na ludzkość późniejszą, zawsze
mamy na myśli wykształcony wybór ludzkości. Ale po
patrzmy na inne epoki i na straszne walki serc i gniewów o pi
sane lub o drukowane słowo.
Nasze społeczeństwo dzisiejsze wprost przeciwne greckim gro
dom przedstawia znamiona. A już niesłychaną różnicę, gdy mówię
o społeczeństwie polskiem, zwłaszcza w Galicyi. U nas budzi się
lud — garnie się i na obywateli chce wyrastać, u nas wielkie rze
sze łakną słowa — a bliższe są może mimo naiwności i nierozwinięcia — bliższe zaprawdę nam niż w innych społeczeństwach lud
klasom wykształconym. Z ludu idą setki i tysiące do szkół, cisną
się, zapełniają je — rwą się do lepszej i wyższej oświaty. Tern
więcej subtelnego poczucia i kochającego rozumu
winni mieć ci, który słowem władną i myśli.swe jako krew brat
nią w kielichach podawają. Niech nie krępują natchnień, niech sile
swej wędzideł nie kładą sztucznych, ale niech to jedynie pamiętają,
że są w rzeszy słuchaczów i maluczcy i że piszący odpowiedzialność
mają wobec Ducha narodu. Niech — pisząc dla dojrzałych — piszą walczące i niepowściągliwe rzeczy jeżeli tego clicą -— ale niech
maluczkich nie zatruwają — aby ,.bólów bólu4 nie sprawili kra
jowi. A czynić to mogą tam, gdzie słów przyrodzenie i cieniowanie
myśli rozstrzyga.
Nie wystarczą przecie nigdzie nawoływania. Będą dzieła trwo
żące i dzieła raniące i takie, które gniew budzą i zawiść i takie,
które bluźnią i niewiarę niecą — i rozpustne i podejrzliwość ro
dzące. I dzieła te dziełami sztuki być mogą. Będą, gdyż myśl lu
dzka nie zna kresów ani też miary nie zna. Będą — bo
myśl nie jest wolną od zmazy. Dlatego też społeczeństwa broniące
się przed gwałtem fizycznym i myśli absolutnej swobody dać nie
mogą i zapewne nigdy — póki „człowiek jest człowiekiem- nie da
dzą — i jakieś widmo cenzury przetrwa wieki.
Cenzura! Niech myśl na chwilę odbiegnie od postaci takich
jak T o r q u e m a d a, a choćby prokuratorya i nierozumne twarze
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policyantów — i niech się zastanowi nad nieskończenie trudnem
zadaniem społeczeństwa.
Myśmy przywykli, wymawiając pewne słowa, widzieć przykre
rzeczywistości i wspominać straszniejsze przeszłości widziadła. Myślimy stereotypowemi myślami. To łatwo. Ale treść rzeczy — i wi
dziadło — to niewspółmierne dla sądzenia dowody — ani współ
mierna przykra rzeczywistość.
Cenzura r o z u m n a - r o z u m n y c h ludzi, cenzura ludzi
z poczuciem żywem a szczerem sztuki, dobrze społeczeństwu
życzących, byłaby niewątpliwie zgoła czemś innem od gruboskórnej
instytucyi policyjnej. Na tej drodze wiele można ulepszyć i uszla
chetnić i nie tylko można, ale trzeba.
Ale jeżeli nie wątpię, że cenzura pewna potrzebną jest i ko
nieczną w każdem społeczeństwie — nie wątpię także, że nigdy
i nigdzie doskonałą nie będzie! Jesteśmy ludźmi. „Dopóki dąży
człowiek, póty błądzi." Łożem Prokrustowem umysł jeden wobec
drugiego — prawdy dzisiejsze wobec prawdy jutrzejszej. Doskonałą
nie będzie — ale lepszą być może. Potrzebą jest, jest tern, co prawo
każde, koniecznością czasu, chwili, koniecznością wobec ludz
kiej natury, zmieniającą się w stopniu potrzeby, ciasną i niedosto
sowaną często, a nigdy ani zgoła odpowiednią ani potrzebną zu
pełnie.
.
Nie mówię tu o tej lub owej formie cenzury — nie
o przemijające a naginające się do życia warunki mi chodzi — aleo uzasadnienie istotne, o głębszą treść, o trwalszą prawdę.
Wołajmy „Światła — więcej światła“ z Goethem, ale strzeż
my się wołać, że je mamy całe i najlepsze. Wiecznie zrywać się
będą do lotu ptaki o takich skrzydłach, że ich nikt nie dogoni, ani
uwięzić mocen — i to dla ludzkości szczęściem. Wiecznie wznosić
się będą mimo cenzur takie pieśni, które dążą do nieśmiertelności
i pieśni te „ujdą cało-‘. Prawdzie dana jest moc, która odwala
kamienie grobowe — a Galileusza i Kopernika tu już na ziemi
chwała i zmartwychwstanie ziszczone.
Cenzura zaś dopełni zadania, jeżeli osłabi trującą woń jado
witych kwiatów, któreby więdły szybko, gdyby je sztuczną nie pie
lęgnowano opieką. Niejedno dzieło inaczej przemawia w chwili na
miętnej niżeli w godzinie niezadługiej a spokojniejszej. Namiętność
i przekora myśli żywi je dłużej, niżby przez się samo żyć mogło.
Takie może cenzura oddalać, powstrzymywać i łagodzić, by nie
szkodziły niebacznym. 1 może być prawdziwie użyteczną.
Byłaby niewątpliwie, gdyby nie zaślepienia partyjne, gdyby
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nie walki, które ludzi wyprowadzają z równowagi — mącąc myśl
jasną — idąc jak zaraźliwe choroby przez ludzkość. Jak nam nie
łacno o sąd sprawiedliwy tam, gdzie się zbudzą namiętności —
gdzie żądza wola, gdzie rządzi logika dni — logika godzin nieledwie!
Lecz czem są prawa wszystkie! Jaką pięknością byłaby anar
chia — gdybyśmy mieli wszyscy dusze anielskie — dusze „wielekroć powołane" !
Będą więc pomyłki zawsze i gorzej niż pomyłki — zła wola —
tak jak z drugiej strony nie ustanie wieczność oskarźań nieraz bez
podstawy i prawdy. Ale wierzyć musimy, że idziemy przecież ku
1 e p sz e m u — i że stosy i Torąuemady j u ż b y Wy
starałem się w uwagach powyższych pominąć wszystko, coby
się odnosiło do poszczególnego wypadku konfiskaty L e g e n d i rzecz
traktować w zasadzie. Chciałbym przecie zakończyć wskazaniem
przykładu, jakich w dziejach myśli niewiele.
Wiadomo, że Zygmunt Krasiński napisał Traktat o Trójcy
w Bogu, Człowieku i Narodzie — dzieło wysokiego nastroju i myśli
potężnej. Napisał — i nie ogłosił ludziom. A nie ogłosił, gdyż two
rząc i z własną jeno myślą obcując, czuł moc jedynie przemawia
nia do swej myśli — ale stworzywszy — zastanowił się, czy mu
wolno jest rzeknąć : „dobrem jest."
Ta chwila, w której twórca na swe dzieło spogląda dokonane,
pełną powagi jest i tajemnicy serca. Przestał ze sobą mówić —
za chwilę przemówi do ludzi.
Czy mu wolno będzie powiedzieć : „dobrem jest".
Zygmunt Krasiński uznał, że mu nie wolno i że dzieło źle
będzie pojętem — a nie woła go konieczność, że czas nie jest
jeszcze na nie i że Zachwieje wiarą wielu, a nielicznych jeno
zbuduje. Uznał, że nie można dlatego jeno, aby było — dla
chwały, czy dla miłości własnej — poświęcać choć trochę miłości
bliźnich, dając im niepokój serca. I uznał, że racye ludzi niedorastających go umysłem nie są błahemi racyami i że zdania przyja
ciół nie są marnością.
Zygmunt Krasiński dzieła o Trójcy nie ogłosił.

Zakopane.

Adam Krasiński.

XXVIII.

Szanowna Redakcya raczyła się mnie zapytać, jak oceniam
apelowanie w sprawach sztuki, do władz policyjnych.
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Na powyższe zapytanie odpowiedzieć pragnę jako dobry oby
watel, Polak i artysta.
Jest mi bardzo drogą ziemia polska, pełna chwały, pamiętna
czynami wielkiego poświęcenia często bezgranicznego, ale pamiętna
także i wielką lekkomyślnością.
Jako naród „brat starszyu, że tak powiem, mieliśmy obowiązki
do spełnienia wobec młodszej braci, — mieszkającej nad Adryatykiem, Bałtykiem, lub z drugiej strony Karpat.
Samych siebie wtrąciliśmy w otchłań, drugim nie potrafiliśmy
pomódz niczem !
Jeżeli mamy zająć stanowisko w przyszłości trzeba się teraz
odrodzić; każdy zatem kochający tę biedną ziemię powinien uwa
żać hasło odrodzenia społeczeństwa i Ojczyzny, za cel najwznio
ślejszy. Na tej podstawie w przyszłość naszą, że i bardzo piękną
będzie, wierzę bez wątpienia. Tą myślą powinniśmy żyć wszyscy,
tą myślą pracować, a z całą rozwagą odrzucić wszystko złe, co jak
robak toczyć może organizm naszego społeczeństwa — są nim
demoralizacya i zmateryalizowanie. Zdaje mi się, że to śmiertelne
choroby, które przechodzi nasze społeczeństwo. Trzeba go na
gwałt leczyć; nie bardzo wierzę, iż według powszechnego zdania
„materyalnie silniejsi, możemy być na duchu także silniejszymi"
— nam Polakom mówić o tern, to znaczy się więcej demoralizować,
stawiając jako początek i koniec — cielca złotego.
Myśmy stracili wszystko „co nam dałeś Panie" na ziemi ! Po
został duch, którego zamknąć, ani skazać na zagładę, żadna ludzka
moc na tym świecie nie potrafi, — to próżne!
Więc pamiętajmy, że siły ducha, poświęcenia bez względu na
dobro osobiste w każdej dobrej sprawie, najszczerszego, bezgra
nicznego, — tego nam przedewszystkiem potrzeba.
Nie mamy tego co inne narody do rozporządzenia, by się
utrzymać na widowni politycznej Europy, — bo nie mamy na za
wołanie bezczelnej intrygi dyplomatycznej, lub siły brutalnej — mimo
tego musimy wzbudzić w naszych nieprzyjaciołach szacunek, wielkiemi zaletami. Bardzo to trudne, twarde, a według wielu i nie
wygodne, ale tym rezultatem można wiele odbudować. Wśród wielu
zalet, którebym pragnął widzieć w „duchu polskim" wielkiem ogni
wem w tym łańcuchu, to religja. Jest to jedna z największych po
tęg na świecie — bez zaprzeczenia.
Jak ona drogą jest, zwłaszcza „maluczkim44, — jakiem to
zdrowiem ich duszy, to ten powiedzieć potrafi kto ją stracił. Raz stra
cona, nie wraca i człek prędko, ale biedź za nią trzeba, raniąc nogi,
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znużony bólem ostatkami sil, rzucić się pod Jej stopy by ją módz
przebłagać. Nie wszyscy mają silę woli nieugiętą, nie wszyscy wie
dzą dokąd idą... wielki ten skarb duszy polskiej stracony, prowa
dzi do nicości, — a w majaczeniach otchłani bezdennej, kończy się
.Więc
*
samobójstwem.
nikt nie ma prawa odzierać tej pięknej zazasłony religii, mocą której patrzymy na świat tak pogodnym umy
słem. Nie wolno nam czynić ludzi nieszczęśliwymi, bo cóż w za
mian utraconego skarbu, dać jesteśmy w stanie?
To pewne, że dla nich śmierć, zabójstwo moralne ; a ten kto
pragnie odrodzenia ducha polskiego i ojczyzny, komu drogą ta
ziemia, niech się bardzo zastanowi, gdzie i jaka droga do celu tak
drogiego nam wszystkim — byśmy idąc dziś po cierniach internacyonału cielca złotego, a niby to kulturalności, wyszli na pola pol
skie mlekiem i miodem płynące kąpiące się wiecznie w promie
niach słońca, naszej wspaniałej przyszłości ! Odpowiem teraz jako
artysta.
■
Pragnąłbym widzieć tylko takich artystów, którzyby tworzyli
w imię miłości swojego narodu, a dla chwały jego. Wcale nie pra
gnę widzieć ,,internacyonałów“, albo blagierów choćby nawet bardzo
kulturalnych, lub tych nawet nibyto „pierwszorzędnych41 co to opo
wiadają bardzo pięknie „sztuka dla sztuki44.
Widziałem też mądrych cudzoziemców — a i nawet prusa
ków— czytywałem ich krytyki, które poczytywały jako wielką zasługę
artyście polskiemu osnucie obrazu na temacie narodowym. Tylko
taka sztuka ma racyę bytu, — naród polski powinien mieć polską
sztukę — nie angielską i nie amerykańską.
Sztuka polska nie powinna być „Madchen fur alles'4, , albo „une
bonne a tout faire'J~.
Pod pretekstem kulturalności zanika poczucie ducha artysty
polskiego — i profesorowie nie są w stanie wlać w uczni ideji po
święcenia — sprzedaż obrazu przedewszystkiem i znów więc zmateryalizowanie. Uczyć się malować od cudzoziemców, poznać zalety tej
sztuki, pisać jak piszą wielcy pisarze, grać i komponować pieśni
— to dobrze, ale z tym warunkiem by wiedzę i doświadczenie zu
żytkować w sztuce polskiej dla swoich. To trudna nie powszednia
rzecz, a godna ducha polskiego artysty.
Nie bić pokłonów cielcowi złotemu, ale pracować i tworzyć
polskie obrazy bez względu na to, czy się sprzedają lub nie !
Tylko taka praca bezinteresowna, dla ideji polskiej jest w stanie
uszlachetnić, lub pouczyć społeczeństwo — inna sztuka niema racyi
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marną zawsze będzie, bez pożytku, — farbą; lepiej gdyby jej nie
było ! Bo jedyną byłoby jej zaletą, że obalamuca i ogłupia naród.
Sztuka, która nie może posiać ziarna przyszłości, a nie wskazać
twórczością jak i nauka, którędy droga do zdrowia, czego się bać
i unikać, a co kochać należy — nie wartą jest by maczać jako dla
takiej pendzel we farbie.
Z drogi zatem taka sztuka, która przyczynia się do rozkładu
społeczeństwa, do ogłupiania, lub zniedołężnienia; polskim artystom
przypadło w udziale apostolstwo w narodzie i w świecie w pocie
czoła — a myślą zawsze „przyszłość narodu pełna chwały“.
I literaturę również taką rozumię. Obowiązkiem jej czerpać
w czystej szczerej duszy natchnienie. Niem świecić i nieść innych ku
celom najszlachetniejszym, najpiękniejszym, — tworzyć wielkiego i sil
nego ducha, nie wlewać zniechęcenia, przesytu, lub zwątpienia,
a nawet rozpaczy. Nie grać na nerwach, ale dźwigać ducha.
Strawą inną karmić narodu naszego nie wolno, pod karą najsroższą. Gzy jednak ma prawo się mięszać prokuratorya lub policya ?
Władza jakaś zawsze i wszędzie jest bezwarunkowo potrzebna.
Jeżeli tym władzom zależy na zdrowiu narodu polskiego, a ta
dobrze zdaje sobie sprawę z przeznaczenia jej w społeczeństwie,
by go bronić przed demoralizacyą — to dla chorego ciała trzeba
używać środków je leczących, — by chorobę radykalnie usunąć.
Zabraniać tego co leczeniu staje na przeszkodzie — obowiązkiem
dzielnej władzy.
Śliczne nagie kobiety ktoś sobie porysował w uroczych po
zach, zabarwił obraz ślicznemi kolorami; blaskiem biją z daleka.
Nakleił wysoko na rogu domu w nocy, by zrana wszyscy widzieli.
Tamtędy młódź chodzi do szkoły. Nie ma przecież innej rady, trzeba
odlepić piękny obraz i z wielkim honorem schować do ciemnej
szafy.
Pewnie, że żal byłoby mi jako artyście tego, co spotkało dzieło
sztuki, ale każdy mi przyzna dobrze myślący, że przed sztuką zdro
wie narodu ! Odpowiadając na pytanie 3-cie to często bardzo „ślepi
chcieliby sądzić o kolorach11, zarozumiałości a dyletanyzmu na każdem
polu, już dosyć w naszym kraju a i w dodatku wiele rzeczy przyj
muje się z fałszywem pojęciem „wyrozumiałościlub źle zrozumia
nej „miłości chrześcijańskiej".
Ileż to i apatyi, ironji i cynizmu często — w które się bawią
nawet niby wielkie umysły !
Legend nie czytałem, sądu o nich wydawać nie mogę.

Józef Męcina Krzesz.
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Zważywszy, że ankieta nie zamknięta, odpowiadam choć pó
źno nieco na łaskawie przysłaną mi odezwę w sprawie gwałtu po
pełnionego przez kler na „ Legendach“.
W pierwszych dniach roku 1883 wyszło dziełko B. Sutner pt.
„Inwentarz pewnej duszy". Rozdział XX nosi nadpis: „Mikrochronoskop", Mikroskop czasu.
Geniusz obdarował autora przyrządem zdłużającym minuty
do dni i tygodni. Drganie światła widać w pojedynczych wibracyach. Rozkazy woli posyłane językowi i wstęgom głosowym idą
całe godziny po nerwach nim dźwięknie słowo. Ciekawa zwłaszcza
jest rozmowa dwóch starców-efemeryd, liczących już godziny wieku.
Ale przyrząd geniusza był sporządzony, jak lornetka teatralna.
Wystarczyło odwrotną stroną przyłożyć go do ócz, a zamieniał się
w Makr och r onosk op. '
Spojrzałem i ja w przyrząd — i odtąd, gdy widzę na ziemi rze
czy złośliwe, głupie, podłe i płaskie, chwytam za podarek geniusza
i — śmieję się.
Na nadesłaną mi przeto łaskawie odezwę odpowiadam : Homo
sanctus zmarł, spełniwszy swą misyę cudowną — zostały po nim...
mniejsza z tern co. Ale te rozbestwione próżniactwem (otoczone
opieką już na ławach szkolnych jako kokony złośliwych owadów)
klasy społeczne, stojące pod poziomem kultury swego wieku, wy
łączają się co dzień bardziej z organizmu życia, którego krwią
jest użyteczność. Proces ten jest nieubłagany.
System opieki, ustawowo zagwarantowane poszanowanie, nie
mocy ich nie uleczy, choć kąsać jeszcze czas jakiś mogą. Ja osobi
ście patrzę na nich — odwrotnym końcem lunety ofiarowanej Ber
cie v. Suttner przez geniusza. '

F. Mirandolla.

XXX

Pozwól Szanowny i Kochany Redaktorze, że na ankietę Twoją
odpowiem nie wprost tak? tak! Nie? nie! ale że kołując jak nasze
kochane bociany, z czasem zlecę na gniazdo, w którem tymczasem
rozgościły się żmije — kwestye policyi a sztuki, i sycząc podnoszą
głowy.
_
'
.
Ankiety? To fałszowana statystyka ludności, to magazyny
nieszczerości i zapalczywości, to forsowana gimnastyka ducha, to
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tylko efektowna rywalizacya celem zabicia Minotaura, a Minotaur
żywię!
.
'
•
Stu zupełnie genialnych ludzi odpowie: pereat Policya, a jeden
tk. Starostwa z flegmą i spokojem Arysto
pan hrabia Stadnicki z ck.
telesa,, —
Enantiusa czy Scaligera skreśli pół tragoedyi Wyspiańskiego.
poprawi dramat Kasprowicza a lir. Wojciecha Dzieduszyckiego nie
dopuści na deski sceniczne! Bo tak clice! Tak być ma. Więc cicho
sza! Więc cicho sza.
Więc nim wezwani do ankiety wezmą pióro do ręki, by pisać: ceteruan censeo...,
niech oto w godzinach urzędowych pójdą
•••9
i oglądną sobie tych gentlemanów, co konfiskują, kreślą, poprawiają, zabraniają wystawiać, systują druk, każą palić na stosach
itp., niech wpatrzą się w ich twarze, widome obrazy duszy, posłu
chają ich mowy, zapytają ich jaka też jest różnica między palingenezą a paleontologią, — a wtedy z pewnością załamią ręce i na
pytania Twoje Kochany Redaktorze odpowiedzą: Co robić z krytykiem-policyantem, krytyki em-komisarzem, kryty kiem-radcą dworu
i policyantem ? Nic. dziękować im za reklamę, zazdrościć skonfisko
wanemu i samym pisać tak, aby zasłużyć na konfiskatę, t. z. pisać
szlachetnie i zuchwale, artystycznie i rewolucyjnie, z czcią i miłością sztuki, z nienawiścią i pogardą dla Wszechmożnęj Fili stery i.
w imieniu której zadenuncyował p. Krecliowiecki pana Niemojewskiego.
**

*

»

* ‘

Zadenuncyował? To za ostro, to bez dystynkcyi, to argot ra
dykałów! Więc poprawiam: w imieniu której, przyparty do muru
przez panie Salomejki, X. Prałata Gfnatowskiego, czcigodnych rad
ców miejskich, pobożnych szynkarzy i bogobojnych łaziebników
„u Ewowi" wezwał pan radca Krechowiecki wielkim głosem Władze
opiekuńcze, aby wobec jego impotencyi krytycznej Policya zkrytykowała księgę Legend i orzekła, czy p. Niemoj ewskiego wypada
pchnąć tam, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów... i wielki rozgłos
i wielki dochód...
A pointa? pointa całej afery leży w tern ukryta, że kiedy we
Lwowie zbierały się w wielkie stado dewotki i uchwaliły wypisać
adres do pana radcy Krecliowieckiego, aby przeklął po trzykroć
wroga Boga, bluźniercę, Antykrysta, gorszyciela maluczkich A. Nie
moj ewskiego i kiedy pan radca siadał do biurka i pisał, w tymże
samym czasokresie zbierały się w wielkie stada dewotki warszaw
skie, uchwaliły rozesłać okólnik do pism, aby wyświeciły z War
szawy i po trzykroć przeklęły fałszywego apostoła wolnej miłości,

*
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bluźniercę, Antykrysta, gorszyciela maluczkich, wroga Boga... Stan.
Przybyszewskiego, a pan Niemojewski siadał do biurka i pisał...
wzniosły list publiczny przeciw... Przybyszewskiemu!
Evóe wita! Niech żyje barwne, niech żyje skomplikowane,
wiecznie nowe, wiecznie ciekawe, niech żyje życie współczesne!
Tak więc zwarli się ze sobą dwaj bluźniercy i gorszyciele
maluczkich, a Pani Moralność? Ta chyba zapłakała nad wszystki
mi. Tu pointa.

Ale tu też daje się już we znaki brak autorytetów w tych
sprawach. Nawet ta przemożna Policya, która ma do czynienia
tylko z prostytutkami, złodziejami i pijakami, a tęskni do lepszego
towarzystwa i ugania się całemi sforami za najbledszym anarchistą,
za garsteczką towarzyszy, nawet ta sfera traktowana w naszych
czasach, jak celnicy w biblijnych, nie miałaby tyle arogancyi i bez
wstydu w dotykaniu grubemi łapami świętych rzeczy Sztuki, gdyby
nad tą sztuką czuwali arcy-kapłani — o czystych rękach, mózgu
i sercu, gdyby w sprawach sztuki rozstrzygali, mądre słowa mó
wili, za szarpanie ideałów religijnych czy społecznych czy innych
karcili... krytycy nie krytykastrzy, mężowie idei nie mignony stron
nictw (ani Ganimedy biskupów), nie dziś lokaje Poncyusza Piłata,
jutro spowiednicy Heroda a pojutrze nieuki kompromitujące obóz
o purpurowych sztandarach.

Ale autorytetów krytyki literackiej i artystycznej, któreby
imponowały policyantom, brak, natomiast w miejsce niezawisłej,
niekoteryjnej, ponad polityką stojącej krytyki są tylko zdolni pa
nowie, przemawiający to w obronie religii, to w imię Polski od
morza do morza, to w imię „moralności „inteligentnego44 motłochu
mieszczańskiego, to w imię idei radykalnych, wszyscy zabierają
głos „ze stanowiska44... politycznego, społecznego. Na „radykała44
p. Niemojewskiego urządza obławę „feudał44 p. Krechowiecki, „excellencya44 Tarnowski nie uznaje nihilistycznej: Młodej Polski,
„pozytywiście44 warszawskiemu Chmielowskiemu urządzają na złość
k r a k o w s k i m konserwatystom lwowscy demokraci owacye
i tryumfy, są nazwiska na indexie X. biskupa Puzyny, których
nie wolno drukować w „Czasie44, są imiona, o których nie wypada
wspominać pochlebnie w „Prawdzie44, „Głosie44, jedni drugich wy
klinają, wszędzie rozstrzygają koterye i kliki, będzie Polska o bę
dzie... a z za krzaka
ale jaka?...
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I wobec tego bezprzykładnego i obrzydliwego faktu, że w kry
tyce pięknego piśmiennictwa i sztuk pięknych w naszeni o bardzo
jeszcze niedokształconem społeczeństwie orzeka się pontyfikalnie:
dignus est intrare... dopiero wtedy, jeżeli utalentowany egzemplarz
człowieka da dowody, że jest z „naszych44, z obozu, z partyi, z ko
teryi. z kółka i zaprzysięgnie na ewangelię frazesu koteryjnego,
wobec tego obrzydliwego faktu zbrudzenia krytyki artystycznej
racyami polityczno-społecznemi, wobec tego o każdem dziele arty
sty cznem jest tyle głosów i pisków, ile koteryi, ile pism politycz
nych. ile „odcieni44, a Opiekunka maluczkich, Safona współczesna,
Madame Policya wpatrzywszy się w wir wręcz odmiennych zdań
głupieje, dostaje kołowacizny i aby uratować dogmaty
.
........................................................................... .......
. . . . abv
O ocalić..............................
Sankcyę pragmatyczną i majestat Śruby podatkowej. konfi
skuje... nascitur ridiculus mus... Legendy A. Niemojewskiego...

Dwie znam linie współczesnej polskiej krytyki i pozwól Sza
nowny Kochany Redaktorze, że je bardzo osobiście wytyczę według
chwilowego kaprysu (ale wiadomo, jak często kaprysy przechodzą
nawet w racye stanu). Wytłómaczą jaśniej nazwiska. Jedna linia
jasna, prosta i nieskończona, druga niewyraźna, nudna, niepotrzebna.
Pierwszą idą Indzie koteryi. Tarnowski i Spasowicz, europej
czycy-styliści, Bogusławski, artyści z krwi i kości Witkiewicz i-Miriarn, ludzie z Paryża, A. Potocki, miles Christianus M. Zdziechowski, nowy człowiek Siedlecki i inni.
Drugą idą ludzie nauki zasłużeni a nudni, warszawscy bojo
wnicy naturalizmów Sygietyński i Krzy-Żywicki. wszyscy polscy
recenzenci teatralni (oprócz Bogusławskiego, Rabskiego i Staszew
skiego), wszyscy polscy sprawozdawcy z „książek44 (bez wyjątków),
typ krytyka - profesora p. p. Flach, Mazanowski i ot „nowy44
człowiek także p. Berto!d Merwin.
.
Pierwszych należy czytać, z drugich uczyć się jak pisać nie
należy, jaka krytyka jest zgoła bezowocną i bezpłodną, jak można
krytykować tylko ..słowami, słowami, słowami-4 (według Hamleta),
jaka krytyka jest tylko kroniką faktów i śmierci, albo nawoływaniem policyi i wzywaniem kleru do „anatemy44, jaka krytyka jest
mniej więcej dosłownem echem artykułów berlińskich reporterów
literackich.
Pierwszą linią idą artyści, drugą działacze, pierwsi tworzą,
drudzy piszą, pierwsi mają fizyognomie indywidualne, swój styl,
swoje przymioty, genialności, błędy i maniery, arogancye i gry-
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masy, ale mają „rasę44, temperament, „kulturę44, zuchwałość i dumę
swych przekonań — drudzy dodają dwa do dwóch, dostają cztery,
zabierają głosy w kwestyi stosunku X. Y. malarza do antysemity
zmu, pytają o pożytki i szkody, śledzą czy w poematach fantasty
cznych jest ścisłość faktów przyrodniczych, piszą beznadziejne
idyotyzmy i brutalne komunały a propos premiery tej lub powieści
owej, wreszcie w Galicyi drapią się do złotego kołnierzyka, protek
cja i pęnsyi 2000 złr. szczając policyę na literaturę, denuncyując
obrazy przed arcybiskupami itp.
A że ..u Lwowi44 na 30 mieszkańców podobno przypada jeden
arcybiskup, więc i cóż tak dziwić się mamy p. radcy Krechowieckiemu ?

Ja osobiście mam to przekonanie, że konieczni są dla naszej
Sztuki krytycy byle artyści, a czy oni będą tak japońscy jak
Miriam, tak rzymsko-katoliccy jak Zdziechowski, tak melancholiczni jak , A. Siedlecki a tak efronteryjni jak A. N. Nowaczyński,
to wszystko jedno, byle nie byli tak fanatycznymi barbarzyńcami
jak A. Sygietyński. tak ograniczonymi jak wszyscy polscy recen
zenci teatralni (z wyjątkami, a bez wyjątków) wszyscy „referenci
z książek'4, byle nie bakałarzowali: Młodej Polsce jak p. p. Flach
i p. Mazanowski i swojemi rączkami nie tykali się ni Amiela, ni
Maeterlincka -— ani nawet last not least szczerej, młodej i pięknej
książki p. Stena: „Dusz współczesnych44; exemplum p. Merwin.
A gdy nie będzie już w krytyce ni bakałarzy ni nudziarzy, ni ka
mei otów ni commis-wojażerów, gdy atmosfera w literaturze się oczy
ści, rozświetli i rozsłoneczni, kiedy p. Krech owiecki zerwie z X.
Gnatowskim i Salom ej kami, p. Merwin wstąpi do któregoś z kanto
rów prywatnych, a pan A. Niemojewski sam spali na stosie swój
„List otwarty do gorszyciela młodzieży44..., wtedy i Madame Poli
cya nabierze dla ludzi pióra więcej szacunku i czci i poprzestanie
na razziacli. za złodziejami, prostytutkami i pijakami. Also sprach...
A dolf Neiiwert-Nozcaczyński.

Meran.

XXXI.

Konfiskata książki Niemojewskiego jest jednym z niezliczo
nych dowodów, że ludzie w ogólności, a szczególniej ludzie, którym
los oddaje władzę, a zatem wpływ na bieg życia społecznego, nie
uczą się' nic z historyi, nie wyprowadzają z niej żadnych wniosków,
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że zawarte w niej doświadczenia, zdobyte nieraz potokami krwi
i pożogami, niszczącemi wiekowe zdobycze cy wilizacyi, są dotąd li
terą martwą, pustym dźwiękiem, zeschłą między kartami bibuły
rośliną.
■
Myśli ludzkiej nic nie jest w stanie skrępować. Gały pochód
ludzkości naprzód, jest zwycięską walką myśli nowej z formami,
w których zaskorupiała, zmartwiała myśl stara. Pochodu tego nie
może powstrzymać żadna cenzura, żadna władza. Nie tylko skro
mny urzędnik prokuratoryi, ze swymi cywilnymi środkami,
ale najpotężniejsi władcy, bezwzględni panowie życia, gaszący je
środkami kryminalnymi, bez wahania, bez skrupułu, nie są
w stanie otamować, okiełzać lub zniszczyć raz powstałego prądu
ludzkiej myśli. Wielkimi cenzorami byli i Neron i Dioklecian. Dla
zniszczenia książki, której stronice promieniały tak cichą pokorą
i tak bezgranicznie wielką miłością, używali nie czernidła drukar
skiego, nie zakazu policyjnego, — używali lepszych, zdaje się, sku
teczniejszych środków. Myśl niszczono razem z ciałem i duszą jej
wyznawców i krzewicieli — skutek wiadomy.
Kiedy myśl ta, nie przerobiwszy jeszcze dusz ludzkich, stała
się jednak ich zewnętrzną powłoką, niezrozumianem hasłem, powtarzanem przez usta pełne dawnej nienawiści, stała się też pobudką
do zbrodni, zasadą, w imię której prześladowano znowu inne ludz
kiej myśli objawy. Na miejsce cenzury pogańskiej, przyszła cenzura
chrześciańska. Klątwy, męki, palące się stosy, więzienia inkwizycyi
były tem, czem dziś jest zakaz policyjny, i znowu skutek był tensam. Myśli nie zabito, nie powstrzymano, splugawiono tylko całe
wieki życia ludzkości, zbezczeszczono najszczytniejszą myśl, jaką
dotąd ludzkość powzięła, obryzgując ją krwią ludzi zamordowanych
za wyznawanie pewnej idei, za wierność pewnej prawdzie.
Ostatecznie, bezsilność tej walki z myślą doprowadziła do
uznania, jako kardynalnej zasady dzisiejszego społecznego ustroju,
zasady swobody myśli i słowa. Zasada ta, przyjęta z bezwzględno
ścią w teoryi, w praktyce skrępowana jest rozmaitemi zastrzeże
niami, rozmaitymi wyjątkami, w których władza ma prawo wkra
czać na pole rozwoju pojęć i konfiskować książki, czernić ich stro
nice, a autorów sadzać do więzienia. Skromne te, choć dokuczliwe
środki walki z myślą są marnymi przeżytkami, dawnych, wspania
łych sposobów jej niszczenia: palenia książki razem z autorem,
ćwiertowania, łamania kołem, przybijania skrwawionych strzępów
jego ciała do szubienic, lub, jak jeszcze w ośmnastym wieku, sta
wiania pod pręgierzem. Jedne i drugie są równie bezskuteczne, je-
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żeli chodzi o ostateczny wynik walki, lecz jedne i drugie są równie
złe i niemoralne; wszędzie też dążą ludzie do oswobodzenia się
z resztek więzów, krępujących swobodę myśli.
Jeżeli jednak jest społeczeństwo, którego istnienie jest niezbi
tym dowodem bezsilności policyjnego państwa w walce z myślą,
to właśnie społeczeństwo polskie. To wszystko, co stanowi treść
i istotę polskości, to wszystko, czem krzepią się i żyją dusze po
koleń od lat tylu, to wszystko jest zakazane. Najcudniejsze karty
naszej literatury, najszczytniejsze porywy twórczości naszych geniu
szy, wszystko było i jest prześladowane, konfiskowane, mordowane,
książki, ich autorowie i czytelnicy zamykani w więzieniach, zsyłani,
niszczeni I jakiż skutek? Żyjemy! Myśl nasza zawsze zwycięża,
lamie wszelkie zapory, odpiera całą siłę i przebiegłość cenzury, nie
powstrzymana, nieokiełzana wdziera się wszędzie, nurtuje w głę
biach narodowego życia, czerpiąc w przeciwnościach i prześladowa
niu siłę, energię, jasność, zdolność opanowywania umysłów, udzie
lania się nietylko nam, ale i innym społeczeństwom. Polska porozbiorowa jest jednym wielkim dowodem, że myśli ludzkiej nie
jest w stanie opanować, okiełzać, zniszczyć żaden najbardziej bru
talny ani najbardziej wyrafinowany system policyjnego prześlado
wania.
„Stąd minio carskich gróźb, na złość strażnikom ceł,
Przemyca w Litwę żyd tomiki moich dzieł

pisał kiedyś Mickiewicz, i tak jest dotąd i tak będzie zawsze, do
póki myśl nasza będzie prześladowana.
Jak nie można powstrzymać biegu wód ku morzu, jak nie
można zdusić ich wiosennego wylewu, tak nie można okiełzać biegu
ludzkiej myśli. Idzie ona naprzód, nurtując tysiącami strumieni, albo
też zbiera się w wielką falę i jednem uderzeniem rewolucyi gruchoce tamy, stawiane. przez tych, lub owych naiwnych i ograniczo
nych stróży skamieniałych w zastoju pojęć.
Społeczeństwo nasze, którego myśl jest ciągle pod groźbą
konfiskaty, które musi o jej swobodę walczyć codzień bez wy
tchnienia, społeczeństwo nasze powinno mieć szczególny wstręt do
wszelkich policyjnych środków tępienia myśli, powinno ze szcze
gólną troskliwością bronić swego sumienia przed instynktami donosicieli i cenzorów. Świadomość tego, że każdy dzień naszego bytu
każdy promień naszej myśli jest policyjnie zakazany, przynajmniej
w dwóch zaborach, powinna nas wstrzymywać od stawania na sta
nowisku tak zasadniczo nam wstrętnem, jak stanowisko cenzorów.
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powinno z nas wytworzyć idealnych rzeczników bezwzględnej swo
body myśli. Jeżeli kto powinien bronić jej z fanatyzmem to my,
którzy jej tak potrzebujemy, tak pragniemy i którzy jesteśmy naj
dobitniejszym dowodem, że myśl rozrywa wszelkie pęta, lamie
wszelkie przeszkody i wbrew wszelkim środkom prześladowczym
ogarnia umysły i szerzy się, jak pożar rozdmuchiwany wiatrem.
Niestety, fakta wykazują, że świadomości tej w społeczeństwie
naszem niema. W chwili starcia się dwóch prądów myśli i u nas
zjawiają się ludzie o instynktach donosicieli i cenzorów. Jedni, za
miast zwalczać myśl przeciwną siłą licznego rozumowania, nagro
madzeniem dowodów faktycznych, lub suggestyą uczuć, apelują do
opinii publicznej za pomocą donosicielskich oskarżeń, drudzy, czując za sobą powagę swego stanowiska, opartą o pojęcia, stojące
siłą bezwładu, radziby przemocą zdusić i zabić myśl, która wycho
dzi po za ich ograniczone pole pojmowania.
;
Robota jednych i drugich jest bezskuteczna w ostatecznym
rezultacie, lecz jest niemniej szkodliwa, gdyż paczy ludzkie dusze,
obniża ich poziom, odbiera im wzniosłość i męstwo, a całkiem ideal
nym dążeniom ducha nadaje treść i formę walki o niskie interesa
bytu.
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Żeby w tej książce było tylko to jedno opowiadanie, zatytuło
wane Mailach, jużby nie tylko nie należało jej zakazywać, ale
raczej starać się, by wszyscy ją czytali i pragnąć, by wszyscy tak
czuli i pojmowali. Ale w niej jest jeszcze tak nadzwyczajny obraz
jak Ząb za ząb, obraz upadającego starego zakonu, w którym
z nadzwyczajną głębią ukazana jest dusza ludzka lepsza i wyższa
niż prawa i obyczaje, które ją urobiły oddziaływaniem na całe
szeregi pokoleń; ukazana tragiczna niezgoda uczuć i pojęć martwej
litery prawa i ciasnej doktryny z poruszeniami dobrego, współczującego serca. Jest w tej książce tak przejmujące, tak głęboko od
czute opowiadanie jak W ostatniej godzinie, jedyna może
w literaturze parafraza słów ewangelii, która oddaje to samo ściśle
wrażenie strasznego zwycięstwa brutalnej, ograniczonej siły ciemnego
tłumu, prowadzonego przez przewrotność kastowych interesów,
zwycięstwa potwornego, bolesnego w swojej bezmyślności, w swo
jej żywiołowej, nieokiełzanej, nieprzytomnej mocy, z jaką się pastwi
nad tym, który był tylko miłością, tylko współczuciem.
Niemniej głęboko przeniknięta uczuciem jest legenda o Juda
szu i przebaczeniu.
Nie dotykam tu strony literackiej, artystycznej, nie o nią
przecie chodzi zapewne prokuratoryi. Jedne z tych legend są za
pewne lepsze, inne mniej dobre pod tym względem, ale poziom ich
treści jest jednako wzniosły i jednako chrześciański.
4
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Z powyższych rozumowań wynika moja odpowiedź na kwe
styonaryusz ,,Kry tyki?.
Jestem za bezwzględną swobodą myśli, nie tylko w zakresie
twórczości artystycznej, która nie może być wyodrębniona i wyjęta
z powszechnego ruchu umysłowego, gdyż jest jedną z jego orga
nicznych części, ściśle związanych ze wszystkiemi innemi zagadnie
niami życia.
Wszędzie, gdzie tylko na pole życia umysłowego wkracza wła
dza i normuje jego rozwój przy pomocy siły, a taką siłą brutalną
jest cenzura, wszędzie tam zadaje się gwałt ludzkiemu sumieniu,
dokonywa się czynu niemoralnego, a zarazem bezmyślnego, gdyż
bezsilnego jako środka skrępowania lub zabicia myśli, czynu w ka
żdym razie szkodliwego, poniżającego ludzkie dusze i utrudniają
cego, opóźniającego postęp prawdy. Należy zatem dążyć do zmiany
prawodawstwa prasowego z jednej strony, z drugiej zaś do pod
niesienia poziomu społecznego sumienia, które powinno odpierać
wszelki gwałt zadawany swobodzie myśli, brzydzić się zwalczaniem
jej za pomocą policyjnych zakazów i prześladowań.
'
Proszę przyjąć wyrazy szacunku i życzliwości z jakiemi pozostaję .
■ . •

Stanisław Witkiewicz.

ane 1902.

ADAM CYBULSKI.
'

•

•

"

'

‘
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'
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FELIKS JASIEŃSKI I JEGO „MANGGHA"*),
L

(Dokończenie.)

Nie znam w oryginale portretu autora „Mangghi;‘ pędzla Podkowińskiego, sądząc jednak z nieszczególnej reprodukcyi zamieszczo
nej w albumie pośmiertnym tego niezapomnianego artysty, musi to
być rzecz znakomita, synteza poprostu całego człowieka. Z tych
kilku portretów rozmaitych pędzli, przeważnie bardzo
cieka
*) Do pierwszej części niniejszego artykułu w numerze za luty wkradło
się kilka niemiłych błędów drukarskich, z których następujące wymagają spro
stowania. Str. 131 w. 6 od dołu ma być: który zam. którzy; str. 132 w. 9 od
góry: mnóstwo zam. i mnóstwo; str. 135 w. 4 od góry: w o g 6 1 e zam. u ogółu;
str. 136 w. 3 od góry : fouetter za,m. foutter; str. 137 w. 17 od góry: jej zam. jego.
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wych, które p. Jasieński wystawił z początkiem stycznia w kra
kowskim „Salonie“, najwięcej daje wielki olejny portret pędzla Wy
czółkowskiego, choć może drugi mniejszy tegoż artysty (pastel) prze
wyższa go jeszcze pod względem wyrazu. Dziwny to twórca ten
Wyczółkowski, nie ma w "nim głębi", jest tylko niesłychanie inten
sywne i żywe oddanie „powierzchni" i to tak mistrzowskimi środ
kami^ że wszystko, co odtwarza, rzeczy i ludzie — żyje poprostu,
a obrazy jego mają ogromną poezyę zewnętrzną, nie duszę twórcy
wprawdzie, ale swoją własną. Tak się ma rzecz i z tym wielkim
portretem, który u stóp jakiegoś kamiennego, nawpół pokru
szonego krucyfiksu, majaczejącego na ścianie wyblakłemi fres
kami pokrytej, przedstawia p. J., jak siedzi zadumany z rękoma
klawiatury organów dotykającemi. Czarno ubrana jego wysoka,
energiczna i jakby z gruba ociosana postać, ta głowa piękna w swej
brzydocie, która zazwyczaj ma w sobie coś z tarana każdej chwili
o mur uderzyć gotowego, oczy, które nawet z po za szkieł czar
nych zawsze miotać się zdają iskrami — wszystko to skąpane tu
taj jest w jakiejś bolesnej, głębokiej a nieukojonej melancholii,
w beznadziejnem prawie znużeniu, które jednak — czuje się to
wyraźnie — bujnych sił drzemiących w tej duszy i w tym organi
zmie zmódz nie jest w stanie i lada chwila potężną kaskadą dźwię
ków z pod palców grającego wybuchnie...
Jak wiadomo, jest p. Jasieński także i muzykiem. ^Obszerny
jego artykuł o muzyce zamieszczony w „Chimerze" napsuł w swoim
czasie dość krwi wielu profesorom konserwatoryów, zwłaszcza wiel
bicielom muzyki włoskiej, których i w jego książce niejedna przy
krość dotkliwa napotka. Od tychże profesorów słyszałem też bar
dzo rozmaite zdania o kompozycyacli i grze p. J.; w każdym razie
jest on dziś na tern polu tylko dyletantem. Mnie rozchodzi się tu
taj wyłącznie o wrażenie, jakie gra jego wywołuje, a które zresztą
i wielu „fachowców" ze mną podziela. A wrażenie to daje mi ca
łego człowieka, całą jego duszę. Gra p. J. odznacza się przedewszystkiem niezwykłą siłą, wielce szlachetną, prawdziwie artysty
czną ekspresyą i głębokiem uczuciem. Kiedy p. J. znajdzie się
w sympatycznem dla siebie otoczeniu i przed dobrym instrumen
tem, jest w stanie grać całemi godzinami, jakby poprostu czynił
zadość jakiejś organicznej potrzebie wewnętrznej, jakby ten wylew,
to wyśpiewanie się przynosiło mu wprost ulgę fizyczną. Zaczyna
zwykle od czegoś dobrze znanego np. od Szopena lub Schumana,
oddaje teksty jedne po drugich ogromnie wiernie z prawdziwym
pietyzmem i głębokiem wniknięciem w ducha danego twórcy, łą
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cząc rzeczy nieraz ze sobą najsprzeczniejsze w bardzo kunsztowny,
artystyczny sposób. Zwolna jednak przejścia te stają się coraz bar
dziej indywidualne, nabierają czysto osobistego charakteru a potem
zwolna dzieje się to samo i z interpretowanymi utworami obcymi,
które zmieniają się nieraz prawie do niepoznania, nabierają zupełnie
nowego wyglądu, plącząc się ze sobą w sposób ogromnie fantasty
czny, nieraz groteskowy, ale zawsze pełen prawdzi wie artystycznej miary
i smaku. Waryanty nieskończone na dany temat, które są jakby śmiałem
wyzywaniem coraz nowych trudności, mieszają się jednak powoli
coraz częściej z rzeczami, których pochodzenia dochodzić daremnie:
zaledwo forma ich znana, przeważnie swojska, czasem swojski mo
tyw, a zawsze ogromnie dużo indywidualnego wyrazu — to wła
sne utwory: krakowiak, preludyum, lub dziwna jakaś fantazya bez
końca. Raz po raz nastrój pogodny, prawie rozbłaznowany uderzy
w takt skocznego oberka lub nawet popłynie banalną nutą jakiejś
znanej brukowej piosenki, ażeby za chwilę potem pogrążyć się
w zawrotnych głębiach jakiejś jak śmierć silnej a śmiertelnie znu
żonej melancholijnej zadumy; to płyną tony ciche i słodkie, jak
pieszczota, niby słowa dziecka ufnie ze swych trosk całodziennych
przed matką pod wieczór się spowiadającego, to znów wybuchają
dźwięki śmiałe, harde, wyzywające niby skarga gwałtowna, nieo
kiełzana... Ale czasem znów, jakby grający spostrzegł się, że może
za głęboko dał słuchaczom wedrzeć się w tajniki swojej duszy,
hymn namiętny buntu lub skarga obłędnego smutku urywa się
nagle i przechodzi w nutę ostatniego „ulubionego" walca z ostat
niej popularnej operetki... Męska siła, namiętność głęboka, raz bru
talna wprost, to znów miękka, pieszczotliwa, ukojna, a na ich dnie
smutek bezgraniczny i znużenie, pokonywane jednak ustawicznie
żądzą wielką życia i czynu, jakaś moc żywiołowa, która duszę, tę
niesłychanie bogatą, w pięknie rozkochaną, rwącą się ku wyżynom
i słońcu a nienawidzącą szarych brudnych mroków nizin, gnać
przymusza naprzód, wciąż i naprzód, wierzyć jej każąc — pomimo
niewiary, ufać — pomimo zwątpienia i kochać — pomimo klęsk,
nienawiści i pogardy...
Taką jest dla mnie muzyka autora „Mangghi“, takiem jest
jego dzieło dla tych wszystkich, którzy niezrażeni jego rozmiarami,
formą i pozornemi sprzecznościami, czytać w niem zecłicą i... po
trafią. A książka ta wymaga koniecznie, żeby na czas jakiś oddać
się jej w zupełności. Te „przechadzki po życiu, myślach i sztuce'4
— to rzecz w swoim rodzaju jedyna. Powiedziałem już raz na innem miejscu i powtarzam tutaj, że bez przesady nie znam w całej
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literaturze świata książki tego rodzaju o tak bogatej treści i że
chyba tylko dziennik braci Goncourtów, na który składała się praca
długoletnia dwóch ludzi, jedynie obok niej dalby się postawić.
„Manggha“ powstała w ciągu dwóch lat niespełna, jak to jasno
z treści jej wynika, powstawała zaś z dnia na dzień w ten sposób,
że autor, którego smutek czy nuda i pragnienie poznania życia, składające się u niego na jedną żądzę ruchu nieustanną, gnały po ca
łym prawie świecie cywilizowanym, notował tu za świeża wrażenia
i myśli swoje w tym porządku, w jakim mu je przynosiło życie,
napotykani po drodze ludzie i rzeczy, nowe wciąż krajobrazy, mia
sta, narody, cywilizacye, książki, dzieła sztuki, samotność wreszcie,
święta myśli rodzicielka. Go przedewszystkiem cechuje jego dzieło,
to właśnie ta bezpośredniość, ta pierwotna siła odruchowa duszy,
na wrażenia świata zewnętrznego reagującej, to samo, co sprawia,
że np. szkic Leonarda lub Matejki droższy jest dla nas od ich dzieł
wykończonych. Bujność ogromna, siła, rozmach, wszechstronność
*——————— — —
zdumiewająca tej duszy, dla której nie ma nic obojętnego, która
z każdego najdrobniejszego nawet zjawiska wysnuć potrafi wątek
myśli oryginalnych, szerokie perspektywy ogarniających, jej samo
dzielność, wroga wszelkim bezmyślnie uznanym autorytetom, szcze
rość bezwzględna, zawsze do walki z wszystkimi i z wszystkiem
nawet ze sobą samą gotowa — oto, co nas od początku w książce
tej uderza. Rozsnuwa się przed nami szereg nieskończony wrażeń,
refleksyj, notat artystycznych, krajobrazów, luźnych aforyzmów, po
lemik, krytyk, analiz, anegdot, kalemburów — sypie się to poprostu jak z rogu obfitości i urasta w jakąś olbrzymią, nSylvam rerum...
aeternarum et novissimarum.u I przypominają się mimowoli słowa,
które E. de Goncourt wyrzekł o tamtej drugiej ,,Mandze“, tym
pietnasto-tomowym zbiorze szkiców wielkiego Hoksaja, na którego
cześć i ze względu na treść pokrewną ta francuska książka „war
szawskiego Japończyka14 nosi egzotyczny swój tytuł „Manggha“.
Ta nieskończoność obrazów, ta powódź rysunków, ta orgia notat
artystycznych, tych 15 zeszytów, na których kartach szkice tłoczą
się jedne obok drugich, jak jajka jedwabnika na ćwiartce papieru
— to dzieło, które zaprawdę nie ma równego sobie pomiędzy dzie
łami żadnego z twórców Zachodu! Manggha! Te tysiące reprodukcyj
gorączkowych tego wszystkiego, co żyje na ziemi, we wodzie i na
niebie, te czarodziejskie zdjęcia momentalne całego życia poprostu
— to istny szał na papierze tego wielkiego obłąkańca rysunku
z tamtej strony oceanów!...“
Niezwykłe rozmiary i wszechstronność tej książki, która do
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tyka wszystkiego, co tylko w ostatnich przełomowych latach kilku
nastu duszą jednostki kulturalnej poruszyć mogło, a z której gra
fomani nasi z pewnością zfabrykowaliby całą biblioteczkę — oto
co nas nawet zrazu (dziś w anemicznej epoce wyspecyalizowań i fa
chowości!) na niekorzyść jej usposabia... dopóki zwolna nie nabierze się przekonania, że wszechstronność ta i wynikłe z niej roz
miary książki, to poprostu żywiołowa konieczność tej prawdziwie
renesansowej choć tak bardzo współczesnej zarazem natury, która
całokształt życia gorączkowo ogarnąć pragnie. Zresztą, jak gra jego,
fjest i książka p. Jasieńskiego z natury rzeczy, na skutek swego
charakteru refleksyjno-krytycznego, przedewszystkiem dziełem odtwórczem tylko. Na skutek tego znaczną większość jej stanowią
artykuły krytyczne i polemiczne, tu i ówdzie tylko przeplatane
ogromnie wytwornymi pejzażami, małymi poemacikami, pełnymi
głębokiego, oryginalnego wdzięku. Książka ta, istny kalejdoskop
wrażeń najrozmaitszych, nie ma wcale pretensyi — jak tego chcieli
niektórzy — być jakimś katechizmem filozoficznym czy artystycz
nym dla człowieka współczesnego, jakiemś „vademecum“, ekstraktem
wszelkiej mądrości wiecznej i doczesnej, nie: — to tylko poprostu
luźne notatki, dziennik bardzo kulturalnej jednostki współczesnej,
któremu tylko jej wyjątkowo silna, bogata i śmiała a wybitnie ar
tystyczna indywidualność nadaje wartość wielką nawskróś artysty
cznego i bardzo współczesnego dokumentu.
Niezmożona energia z podkładem głębokiej melancholii, to —
jak powiedzieliśmy — tło tej natury refleksyjnej, pod maską kry
tycyzmu namiętnie uczuciowej o przewadze znacznej elementu ar
tystycznego ; to też są także czynniki główne, które razem wzięte
nadają ton całej książce, przybierając w niej to rozmach szeroki
entuzyazmu lub oburzenia, to znużony grymas wątpiącego o wszystkiem sceptycyzmu. Na każdym kroku sprzeczności, nieraz parado
ksy, głębie obok połyskliwej tylko powierzchni słów, sprzeczne wra- żenią, sprzeczne uczucia. Ale powiedział Nietzsche-Zaratustra, który
(jak nikt drugi chyba) na sobie samym tego doświadczył: „Tak zwa
nych paradoksów autora, na które oburza się czytelnik, nie należy
często szukać w książce, lecz w mózgu czytelnika.“ Tak i tu zwolna
to wszystko sprzeczne układa się w jedną bardzo szlachetną, choć
nieraz może „przerysowaną“ linię, w jeden rytm duszy, która
w szerokim świecie zjawisk współczesnych, pod różnemi szeroko
ściami geograficznemi, wśród kultur najrozmaitszych przeszłości
i teraźniejszości —swego ,,jau ogólno ludzkiego niestrudzenie szuka
a swoje rjau współczesne na każdym kroku odnajduje, ze życiem
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i ze sobą się szamoce, zwycięża, to znów zwyciężona upada, by
znów, podźwignąwszy się, naprzód i naprzód ku słońcu jutra przez
mgły i mroki podążać... Raz wdarłszy się przez gąszcz olbrzymi,
prawdziwą rozkoszą jest błądzić po nim na oślep to w tę to w tamtą
stronę, to podróżować z autorem na Wschód, do Palestyny i Egi
ptu, to zwiedzać muzea londyńskie lub „flanować" z nim po pary
skich bulwarach, przebiegać wszystkie prawie środowiska kulturalne
Europy, podziwiać cuda przyrody i skarby wiedzy i sztuki ludzkiej
przez wieki i narody rozmaite nagromadzone, czując przytem na
każdym kroku, że się ma obok siebie kogoś, kto zawsze sobą po
zostać umie, ma otwarte oczy i serce, temperament i fantazyę,
ogromną i wielostronną erudycyę, smak wyrobiony a wytworny,
kompromisów żadnych nie uznaje i śmiało prawdę — swoją, cho
ciażby najprzykrzejszą, wprost w oczy wypowiada. Kto raz tę ksią
żkę pozna, nie tak prędko się z nią rozstanie, nie zapomni jej ni
gdy i nieraz jeszcze do niej powróci.
Ale nie wiem, czy prawdziwych przyjaciół zyska ona sobie
wielu, bo choć
wieles bringt, wird jedem etwas bringen“, to
jednak zanadto ona śmiała i zanadto jeszcze swoją epokę wy
przedza.
Zauważyć tu jeszcze potrzeba, że treści bujnej i rozmaitej
odpowiada bujna i rozmaita forma, zawsze ogromnie indywidualna,
zawsze jednak jasna i przejrzysta, na najlepszych wzorach francu
skich, zwłaszcza na ulubieńcach autora A. France’ie i J. Lemaitrze
wyszkolona; to skrząca werwą i dowcipem przechodzącym nieraz
w nawpół błazeński humor bulwarowego gawrosza, to pełna śmia
łego polotu i prawdziwie poetycznego uroku, czarująca subtelnymi
półtonami: to cięta, ostra jak klinga damasceńska, to pieściwa,
miękka, skąpana w bolesnej zadumie i rezygnacyi. Na ogół to styl
feljetonistyczny z wszystkiemi swemi zaletami, tak bardzo francuski,
że wprost nie do przetłumaczenia z mnóstwem swoich nieraz do
zbytku śmiałych „jeux de mots“. Innym razem to trzeźwe rozumo
wanie, od którego logiki nieubłaganej aż zimnem wionie, lub szerokie
freskowe malowidło, czasem znów spokojny, blady pastel lub upaja
jąca harmonią swych barw pogodnych akwarela. A nigdzie ani
śladu nawet rozwlekłości, same ekstrakty, wrażenia i myśli, niby
w liebigowskich tyglach skondensowane. Rzeczy biegunowe od sie
bie oddalone łączą przejścia raptowne, przeskoki karkołomne a tego
rodzaju, że podobnych szukać chyba w Beniowskim lub u Heinego.
Dlaczego tę książkę napisał Polak po francusku ? Odpowiedź na to
pytanie tak łatwa i trudna zarazem, że na nią nie odpowiadam,
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sądząc sam, że tak a nie inaczej napisać ją musial, a „dopa
trywanie się 333 przyczyn tam, gdzie już 33 jest aż nadto, jest
doprawdy chyba zbyteczne."
Miarą wartości duszy ludzkiej jest dla mnie przedewszystkiem
entuzyazm, do którego dusza ta jest zdolna... albo oburzenie, skoro
oburzenie jest właściwie entuzyazmem „a rebours“ tylko. „Mangghau w przeważnej części swej jest polemiką i satyrą. Autor jej
wyrusza w bój zaciekły przeciwko wszelakiemu filisterstwu w życiu,
nauce, sztuce i literaturze, śmiało wydrwiwa i po kolei obala ideały
różne i autorytety p. Prudhommea, atakuje jego fałszywą moral\ność i faryzeuszowską pruderyę, jego etykę i zapatrywania polity
czne, społeczne, estetyczne, filozoficzne, poniewiera wprost fetyszami
rozmaitymi kołtuństwa jego i snobizmu, nie zważając czy to będzie
Bouguerau czy Siemiradzki, Rostand czy tzw. klasycy francuscy,
Kaulbach czy Anton Werner, „wujaszek“ Sarcey, czy p. Brunetiere z Revue des deux mondes. Och, p. Brunetiere’owi dostaje się
w tej książce ustawicznie! Jest to po prostu „la bele noireu au
tora, na którą napada co parę stronic prawie (aż do zbytku
często doprawdy!), atakując to wstępnym bojem, to znienacka, by
walczyć z nią konno albo pieszo, w polu albo na udeptanej ziemi,
a zawsze na śmierć i życie, którą, oddając jej zresztą sprawiedli
wość, gdzie na to zasługuje (jak wszystkim wrogom wogóle), wy
szydza co krok bez miłosierdzia... M. Brunetiere vient de faire
paraztre un „Manuel de la litterature franęaise^ relie en mouton (librairie Delagraue').
On dirait du mau...“
Autor wychowywać
się musiał chyba w domu, w którym Reoue des deux mondes naj
wyższą instancyę we wszelkich zagadnieniach intellektualnych stano
wiła? — Ale. komuż się tam wogóle w jego książce nie dostaje?!
Oberwało się dobrze Zoli (le dernier des poetes ćpiąues, qui pour
ecrire ses epopees tremperait sa plume... dans la cbose de Cambronne)
i Mallarme’mu (och, ten piekielny figiel z tą wyborną parodyą jego
wiersza!), Barbey d’Aurevilly'emu i Ohnetowi, całej prawie poezyi
francuskiej i muzyce włoskiej, którym p. J., z małymi wyjątkami,
mian tych wprost odmawia, Maeterlinckowi (za jego nSe-rres chaudesu) i profesorom niemieckim, niestrudzonym komentatorom dru
giej części Fausta, melomanom angielskim i francuskim przerabiaczom Szekspira. Dostało się Bismarckowi i Boulangerowi, dreyfusistom i antidreyfusistom, liberałom i klerykałom, katolikom i bezwy
znaniowcom, arystokracyi i demokracyi, militaryzmowi i socyalistom,
Wilhelmowi II i francuskiej polityce. Przedewszystkiem jednak do
staje się Francy i. Autor „Mangghiu znając wybornie Francyę i Pa-
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ryż, serce jej, nie dawszy się złudzić rzeczywistej cywilizacyi i tym
pozorom kultury francuskiej, która tak bardzo Podfilipskim naszym
imponuje, sięga głębiej i widzi wyraźnie cały rozkład wewnętrzny
tego potężnego społeczeństwa. Więc choć tak przepada za barwnym,
jedynym w swoim rodzaju obrazem bulwarowego życia paryskiego,
cienistemi galeryami Luwru i szykiem paryskich kobiet, za A. Francem i J. Lemaitrem, choć tak lubi La Rochefoucold a, Montaigne a,
Saint-Simona, pamiętnikarzy francuskich w. XVIII, Renana, Taine’a,
Maupassanta, podziwia__ rewolucyę, Napoleona, Marchanda (nigdy
jednak bez zastrzeżeń) — nienawidzi jednak francuskiej blagi, biurokracyi, militaryzmu, parlamentaryzmu, systemu edukacyjnego, fran
cuskiej „poezyi“ i deprawacyi... Nie może też ta jego „książka
o Francyi", jak ją w „ Critiąue independante“ nazwał p. Lorentowicz, spodziewać się sympatyi u przedstawicieli zarozumiałej
^grrrande nationu francuskiej. Nie może jej zresztą również spodzie
wać się (pomimo jednych z najpiękniejszych w całej książce ustępów
o malarstwie angielskiem) ani w Anglii, której przy całem uznaniu
dla jej kultury, podobnie jak niegdyś Heine, uwag gorzkich nie
szczędzi; ani w Niemczech (pomimo ślicznych ustępów o kobiecie
niemieckiej i głębokiego uwielbienia dla Goethego, Heinego, Klin
gera); ani we Włoszech (choćby tylko za lekceważące słowa o zna
nej „muzykalności14 włoskiej); ani u nas wreszcie, gdzie jednogło
śnie gotowi ją potępić Podfilipscy, Płoszowscy i „obłąkańcy dogmatu"
wszelkich odcieni. Jedni będą się zachwycali pełnymi finezyi i głę
bokiego znawstwa psychologicznego ustępami o kobiecie, a oburzą
się na ustępy śmiało w obronie praw kobiecych występujące, dru
dzy będą podziwiali np. ten opis cmentarza w Brindisi lub opis
majowego nabożeństwa w polskim kościółku wiejskim, a nie darują
autorowi choćby tej tak charakterystycznej rozmowy z kardynałem
Czackim itd. Tego ucieszy to, lecz ubodzie znowu tamto, niejeden
już gotów był iść ręka w rękę z autorem a tu natknie się nagle
na zdanie o tej samej osobie lub o tym samym przedmiocie, na
punkcie którego przed chwilą z autorem tak zupełnie się godził —
i oto z gotowego już wielbiciela przemieni się raptem w jego najzacieklejszego wroga. Zaprawdę trudno było o lepsze motto dla tej
książki... Prawdziwie wolteryańska niechęć do wszelkiego dogmatu
i metafizycznych spekulacyj, do pedantyczno-arbitralnego profesorstwa i owczych pędów mas cechuje ten umysł nawskróś nowo
czesny, skory do wątpienia o wszystkiem, nawet o swych własnych
wątpliwościach, przekonany głęboko o względności wszystkiego, na
wet samej względności, dla którego prawda tysiące ma twarzy,
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a prawda własna, za którą walczy tak namiętnie, jest jedną zale
dwie z tego tysiąca a może nawet pięknem tylko i drogiem złu
dzeniem. Ironia jego, to rana wciąż krwawiąca, to nieukojona tę
sknota za nieucieleśnionym ideałem, a sceptycyzm tylko formą od
wrotną miłości i wiecznie przez życie deptanej ale niezmożonej
wiary w ludzkość i jej idealne cele.
Kończy się „Manggha (na str. 990.) następującemi słowy
„Słowa Seneki są i pozostaną prawdą: „Utyskiwali nasi przodkowie,
po nich my utyskujemy; po nas potomkowie nasi również utyski
wać będą, niemniej atoli świat pozostanie ten sam, taki i owaki,
jak fale toczone przypływem i odpływem niezmierzonego oceanu.u
Świat nie jest ani tak dobry, jak twierdzą optymiści, ani tak zły,
jak utrzymują pesymiści; a jest może w wielu wypadkach takim,
jakim go.mieć chcemy. Gdy wreszcie natura ludzka się poprawi, świat
stanie się lepszy a życie szczęśliwsze, pomimo nieszczęść nieuniknio
nych, Ale czy człowiek da się doskonalić? A jeżeli się da, w jaki
sposób będzie to czynił? Istnieje bowiem na to trzydzieści tysięcy
sposobów. A jeżeli jeden z nich obierze, jakżeż będzie można się
przekonać, że właśnie obrał sobie prawdziwy, skoro nie ma ani je
dnego pomiędzy nimi, któryby nie miał zaciekłych przeciwników,
a przeciwnicy ci mogą być w błędzie, ale mogą również mieć
i słuszność? Nie wiemy nic. Pozory, zawsze pozory, nawet na dnie
mikroskopów... a i to nawet jest złudzeniem, bo człowiek, kiedy
cierpi, wie o tern, że cierpi; ale czyż znowu mądrość życiowa nie
uwalnia od cierpień, które z przywiązania do życia się rodzą? Ro
zumieć — znaczy zobojętnieć, znaleźć pokój. Żywa śmierć zatem?
Więc po cóż życie? I czemże jest to życie? Ale na cóż te pytania da
remne, stawiane przez miliardy istot, które myślały w następstwie
czasowem wieków, idąc nie wiedzieć skąd, nie wiedzieć dokąd zdą
żając? Sfinks był niemy i pozostanie nim już może na zawsze. Nie
wzruszony kryje swoją tajemnicę przed falami ludzkiemi, które ży
cie pod stopy jego przywala, a które śmierć usuwa. Tragedya czy
komedya? któryż akt jej rozgrywa się obecnie dla ludzkości? Jakie
będzie rozwiązanie? Będzie-ż wogóle jakie rozwiązanie? Dla jakiejże
publiczności skaczemy, nędzne maryonetki? A ta publiczność oklaskuje-ż ona czy wigwizduje autora czy reżysera tej sztuki, która
nam łzy prawdziwe i prawdziwą krew wylewać każę? „Pocałunki
i miłości, pierzchliwe
podobne... czyż możesz sądzić, siostro moja, że wszystko trwa wie
czyście, prawdziwe i niezmienne? To, cośmy ukochali, to, cośmy
za własność naszą uważali, rozwiewa się jak sen. I serca zapomi
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nają, i oczy zamykają się na sen wieczny..." (Heine.) Wieczny?
Tak, musi się tego pragnąć, gdyż sen wieczny jedynie jest w stanie
zabić żal — tego robaka gryzącego serca, które zapomnienia nie
znają. A jednak, zanim przyjdzie zasnąć snem tym wiekuistym,
potrzeba żyć, a jakże żyć bez nadziei? Uprawiajmy każdy swój
ogródek, spełniając pilnie rozliczne nasze obowiązki. Chociaż sami
jesteśmy nędzarzami, znajdziemy większych jeszcze od siebie nę
dzarzy i będziemy mogli ich wspomagać, serca nasze i rozum ich
usłudze poświęciwszy. Pomimo wszystko, trzeba koniecznie zacho
wać nadzieję i ufać w lepszą przyszłość, przyszłość przewidzianą
i przepowiadaną przez dusze szlachetne i wzniosłe, które, wzbiwszy
się ponad ludzkość, dalej od niej wzrokiem sięgnęły. My, biedni
ślepcy, włóczący się po padołach życia, mający nogi okute w łań
cuchy naszych błędów, trosk i nieszczęść osobistych, nie spostrze
gamy jawiącej się na skraju widnokręgu bladej łuny, która wschód
słońca prawdy i sprawiedliwości obwieszcza.
Ale poeci widzą jasno, sięgają wzrokiem daleko, gdyż z wy
soka spoglądają. W tem umiłowaniu sprawiedliwości, w tej wierze w tę
jasność promienną spotkały się właśnie bratnie dusze takich Mickie
wiczów i Puszkinów. Złuda, chimera? Nie, to rzeczywistość. Podą
żajmy śladem poetów, kroczmy coraz wyżej w pokoju i zgodzie ku
temu słońcu, którego jeszcze nie dostrzegamy, ale które kiedyś za
jaśnieć musi i które istnieje, bo dusza ku niemu się wyrywa,
a oglądał je boski Ukrzyżowany, On, który krwią własną prawdę
swego świadectwa przypieczętował. Mędrcy przemijają, poeci
trwają — nieśmiertelni. Prawda rzeczywista, to właśnie te sny
szlachetne, o których marzy i któremi żyje ludzkość. Sully-Prudhomme powiedział:
•
Que la raison fait le jour triste !
Mais ou finit son examen
Quelque chose de grand subisste:
Le battement dn coeur humain !“

Nie usiłując nawet rozebrać krytycznie ani streścić książki,
której streścić poprostu niepodobna, starałem się tylko dać jej ogólne
wrażenie i wydobyć główne znamiona duszy, której ta książka jest
odzwierciedleniem. W epokach przejściowych na dnie dusz twór
czych albo ~ przynajmniej szerzej i głębiej w życie patrzących, wię
ksza niż i kiedy indziej kryje się zazwyczaj melancholia, ta melancho
lia, o której mówi Słowacki, że jest ona skrzydłem anioła unoszą-
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cem ich w zaświaty ich poetycznych światów. W ostatnich latach
widzieliśmy też różne okazy melancholików... seksualnych, ascety
cznych, nastrojowych, syntetycznych i lekkomyślnych melancholi
ków. Autora „Mangghi" nazwałbym melancholikiem zapalczywym.
W tej chwili „dziwnie osobliwej" jawi się on w literaturze i życiu
naszem duchowem, jako typ nowy, mający w sobie wiele znamion
schyłkowych jeszcze, więcej już jednak renesansowych — tak, że
go wraz z jego działalnością praktyczną do pr ogon ów już za
liczać należy. Ten „syn obywatelski, który poszedł w literaturę
i sztukę", wyparł się dawno swego ciotecznego wuja Płoszowskiego,
choć spotykali się dawniej często w bibliotekach, „ Kupferstichkabinettacli' i u rzymskich antykwarzy, nauczył się wiele od kuzyna
Połanieckiego, którym głęboko pogardza, podobnie jak lekceważy
Falka, który uporczywie do wspólnego z nimi staroszlacheckiego
pochodzenia się przyznaje, a z którym do niedawna jeszcze scho
dzili się na bulwarach i zgromadzeniach robotniczych i w niejednem
doskonale rozumieli. Powiedziałem już raz, że w duszy autora
„Mangghi" jest wiele z duszy Korzeckiego z „Ludzi bezdomnych"
z tą różnicą, że (pokutujący w każdym z nas) Korzecki przybraw
szy tę nową postać... nie strzelił sobie w łeb, lecz został komiwo
jażerem założonej w Zagłębiu fabryki kortów angielskich. Nasunęło
mi się to uzupełnienie różnic w powyższej analogii zachodzących
pewnego razu o szarej godzinie kiedy autor „Mangghi" fantazyował po swojemu na fortepianie a ja zastanawiałem się właśnie nad
jego postacią fizyczną i duchową i raz po raz w myślach odnaj
dywałem w nim to Polaka „Lacha serdecznego i ognistego', to
„ Globetrotterau kosmopolitę i znachodziłem w jego duszy elementy
różne, wczorajsze, dzisiejsze i jutrzejsze już może, walczące ze sobą
i dążące wśród ciągłych rozdźwięków do syntezy i harmonii, jak
te tony, które z pod palców jego płynęły, a w tej chwili właśnie
w jakiś potężny, śmiały hymn tryumfu wzbierały... Blada, niebie
skooka twarz przemytnika z ostatniej powieści Żeromskiego zama
jaczyła przedemną... Nie! sztuka jest dla naszego społeczeństwa
czemś więcej, aniżeli kosztownym tylko materyałem, z którego zrę
czni krawcy fabrykują wytworne garnitury, by w nich „wybrańcy
losu" po jour fix’ach snobizmu paradowali, ona, która także jest
„pielgrzymem, co się w drodze trudzi przy blaskach gromu..."
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NOWE KSIĄŻKI,
„Poezye: Serya IV, Otchłań, Zawisza Czarny, Panna Mery, Wra
żenia" — ostatnie utwory Tetmajera
)
*
mimowoli przypominają piękną
parabolę Nietzschego o drzewie, które im wyżej konarami wystrzela
ku niebu, tym głębiej korzeniami zejść musi w kał i mierzwę ziemi.
Od przesubtelnych natchnień takich poematów, jak w „Wyobraźni",
„Na szczycie" do pozbawionej smaku kompilacyi w „Zawiszy" lub
banalnie symbolicznego „Tryumfu
**
(we Wrażeniach) — że nie
wspomnimy już o „Wieczorze Florenckim" — co za odskok! Zda
się, jakby ta dusza jednolita dotąd w swej ironii, zwątpieniu, w po
żądaniu szczęścia i piękności poczęła się obecnie biegunowo rozdzie
lać ku najwyższej harmonii, ku przeczuciom bezbolesnego, światłem
przepojonego trwania, ale z drugiej strony jednocześnie, ku wszel
kim brudom, drobiazgom i słabościom cudzym i własnym. Jest to
podobno dość powszednie w klasztorach zjawisko, że najpobożniejszym i najczystszym mniszkom cisną się niekiedy najohydniejsze
i najplugawsze słowa, że po wysiłkach modlitwy wybuchają kar
czemne i wyuzdane obrazy: zwierzę ludzkie, im silniej zdeptane,
tem gwałtowniej zrywa swą obrożę. Ostatnie przejawy twórczości
Tetmajera zdają mi się być zjawiskiem pokrewnem. Gdyby nie ta
biegunowa właśnie sprzeczność nieraz istotnie trudnoby uwierzyć,
że te książki pisał ten sam człowiek, że te widoki zaświatowych
przestrzeni i te śmieszne sylwetki salonów urodziły się w tym sa
mym mózgu, że te w bronzie odlane zwroty i te opisy nieudolne
jak wypracowanie wyszły z tego samego pióra. A jednak tak jest.
I może dlatego tak jest, że w twórczości Tetmajera znać obecnie
trwały pierwiastek wysiłku, znać świadome napięcie zrywające się
za wzorem Ikara ku podniebnym lotom, których nie prześcigną
konie Heliosa. Serya IV nie jest pisana „pour passer le temps
**
oktawą
i nie dzieje się „za kotarą" — ale istotnie „Na szczycie"
lub w drodze na szczyt. Serya IV powstała w chwili, gdy słowa
charakterystyki wyrzeczone niegdyś przez tegoż poetę:
Dziś pierwsze nasze myśli są, zwątpieniem
Nudą,, szyderstwem, wstrętem i przeczeniem

dawno przestały już być prawdą, gdy rozterka i pęknięcie serca,
w którem znać, że je ogień porze, straciły wdzięk, analiza prze*) Warszawa, Gebethner i Wolff.
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stała zajmować i wydaje się drobnostką, a wszechogarniająca syn
teza stała się potrzebą, a niewątpliwie i modą potrosze. Poezya
pokolenia stawać się poczyna znów zuchwałą w twierdzeniu i po
tężną, jak rozkaz, ale jak każde twierdzenie niepomną śmieszności
i nieco w samej istocie swej naiwną. Hamujące ramię ironii stra
ciło swą moc, więc nie dziw, że rozpętane natchnienie odzyskuje
dawno nie widziany rozmach i swobodę. I w takiej chwili musiał
dać swą syntezę poeta, którego cała twórczość przesiąknięta była
analizą, dla którego przeczenie było treścią myśli, którego opuszczała
ironia tylko na krótkie mgnienie, gdy przepych natury pogrążał go
w kontemplacyi lub urok kobiecego ciała mącił mu zmysły. Tę syn
tezę musiał dać nie tylko dla tego, że żądała tego chwila, przez co
niesłusznie i więcej niż powierzchownie starano się w jego twór
czości obecnej dopatrzeć wpływów to Przybyszewskiego, to Kaspro
wicza, ale i dlatego, że stanął w swej dantejskiej ,,poło wie drogi
ludzkiego żywota“, gdzie kończy się młodość a poczyna wiek mę
ski, próg starości. Umieć się starzeć — to wielka sztuka człowieka
i artysty. Przecudna pieśń zmysłów opiewana gorącemi ustami mło
dości musiała zmilknąć; gorycz serca domagała się jeśli nie ukoje
nia, to chociażby spokoju i bezwładu. I znalazła ją :
Ciszo! Przestrzeni ! Światło! O Ty święta
Ojczyzno ducha ! Wszystkiemu odjęty,
W was on jest taki, jak wy, czysty, święty!
•

•••••••••

Ciszy! Przestrzeni! Światło! O Ty święta
Trójco mej duszy! Do ciebie ramiona
Wznoszę bolesne...
•

•

•

•

•

•••••

Chcę lecieć wolny, jak światło w błękicie,
Chcę duszę rozbić na bezkresną, przestrzeń,
Chcę być jak cisza na łąk pierwobycie...

I w tej nawet drodze ironia nie opuściła poety: ale nie jest
już ona w nim jak dawniej, lecz wyodrębnia się, staje jak widzia
dło, które można odpierać łub zwalczać. Błogosławione widmo, które
nakazuje duszy prawdę, które za każde kłamstwo gotowe je oplwać
i znieważyć! Dlatego synteza Tetmajera jest szczerą: rozkołysane
moce jego duszy odczuwają istotnie wdzięk bezcielesnego istnienia
w wiekuistej przestrzeni, jasnej, chłodnej. Ta wiara nie kłóci się
z żadną dawną wiarą jego duszy, nie zrywa z niczem, lecz tylko
wie więcej ; nie jestzaprzeczeniem i odszczepieństwem, jest rozwojem.
Powiew idealistyczny, który wieje nad nami, poruszył tyle
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zamarłych i pogrzebanych zda się prochów, wydobył z cmentarzy
i oblekł w ciało tyle zmór, że niewiadomo czy niesie więcej nasion życia,
czy śmierci. Przed artystą otworzył zaryglowane skarby dawnych wie
rzeń, dawnych bogów, kazał im wierzyć w ich życie, w ich moc, oddał
im wszystkie zasoby wiekami zgromadzonych całopaleń i hołdów —
i artysta je wziął i począł szczodrze rozrzucać, trwonić i błyskać
światłem, i potrząsać klejnotami wiary, w którą sam może nie wie
rzył, począł się korzyć lub bluźnić, zaczął mówić z Bogiem. Tetma
jer nie szedł tą drogą: na najwyższych szczytach odróżniał orlim
wzrokiem bryły od duchów, widma od ciał, a przed mgławiącym
mu się kształtem Zbawiciela wyrywają mu się z głębi duszy krzy
czące słowa:
Postać się twoja ukazuje blada
I niedościgła rośnie w Przerażenie...
Chryste !...

Wielka szczerość w tem przemawia — i wielka odwaga.
Szafowano w ostatnich czasach na wsze strony tytułem „wiel
kiego poetyu. Nie słyszałem, aby ten drogocenny epitet przycze
piano do nazwiska Tetmajera. Może to i lepiej, bo wyroki wygła
szane przez współczesnych rzadko kiedy epoka następna potwierdza;
nieraz przyjmuje je śmiechem. Ale nie należy jednak zapominać,
że nad wszystkie poezya Tetmajera rozporządza zasobami wielko
ści. Potężna, niesłychana to zdolność obrazowania, umiejąca na
„królewskiem Jeziorze“ rzucać bryły na bryłę i ciosać kamienne
kolosy — „Bogu z nieba schodyto znów oddająca z czarownym
wdziękiem nieuchwytną przejrzystość zaświatowych przestrzeni —
wyobraźnia lotna, lekka, przechodząca bez znużenia od najstra
szniejszej grozy do bócklinowskiej harmonii na pół duchowego, na
pół zmysłowego świata. I język, język o czystym dźwięku, o potężnem tchnieniu, mowa tak gładko wychodząca z ust, że stworzo
ną zda się do tego, by krzyczeć, zwoływać moce nieba i zie
mie, aby słuchały i poiły się tym dźwiękiem ; język szeroki, poto
czysty, w którym czuć długie wieki kultury pracującej nad tą mową,
czuć patos dziejów mówiących tą mową, czuć ową wielką, przepię
kną polszczyznę, o której miał kiedyś prawo powiedzieć Sienkie
wicz, że jest najpiękniejszą mową od czasu Hellenów. Jako wzór
języka taki poemat „Tytan" z IV seryi, jest dziełem wprost klasycznem, którego prześcignąć chyba niepodobna. Cała potęga młodego
życia półboga wcielona jest tu w głos, który istotnie wstrząsa
szczytami Olimpu.
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W tern sprawozdaniu należałoby wspomnieć zapewne o „Za
wiszy Czarnym11, o „Wrażeniach". Ale mówiąc o twórczości Tetma
jera lepiej nie brać ich w rachubę: można je ostatecznie uważać
za głęboki cień rzucany na niziny przez wysokie szczyty natchnień,
na które nas wwiodła S e r y a IV. Oczy nasze oślepione blaskiem
i przywykłe do blasku nie znajdą tam nic, co by było podobne do
światła. Więc nie mówmy o nich...
*

*

*

„Opowiadania prozą"1) J. Żuławskiego mają jak wiele dawniej
szych utworów tego poety pewien specyalny czar młodzieńczy. Wieje
od nich wspomnienie górnych lat młodości, uniwersyteckiego grodu
w obcych stronach, nieskrępowanej swobody życia, swobody ma
rzeń zuchwałych jeszcze większej. Wszystko jest łatwe, możliwe i blizkie, każda myśl jest nową, każdy pomysł rozpłomienia głowę, refleksya i zniechęcenie nie mają dostępu. W „Opowiadanich prozą11
jest ta wielka szczerość, która sama jedna okupić może wszystkie
usterki, wszystkie niezręczne pociągnięcia pióra. Co więcej, z tych
właśnie usterek czerpie nieraz swój urok, przez błędy artysty, jak
przez rozdartą tkaninę, lepiej przeziera twarz człowieka.
Autor przywykły do władania językiem wierszowanym czuje
się tu w skromnej sukience prozy niejako skrępowanym i jakby
zawstydzonym: nie ma tej pewności, szerokości i niewymuszonego
rozmachu, którym celuje w wierszu. Na treść opowiadań skła-.
dają się różnorodne pomysły: drobne fragmenty poetyckiej prozy,
wspomnienia wrażeń dziecięcych i upojeń miłosnych, sceny dro
bnego rodzinnego ludzkiego życia, gorzkie refleksye nad niezużytą
pełnią życia, fantastyczne dążenia do celów nieziszczalnych —
obszerna kanwa myśli. Jest tu dużo rzeczy naiwnych, dużo uczuć
znanych już dobrze, ale właśnie owa naiwność tak obca wogóle
twórczości Żuławskiego nadaje tym bezpretensyonalnym obrazkom
wdzięk nowy. — Pod względem artystycznym najlepsze są „Listy
z domu ojców11, gdzie styl jakby ożywia się magicznie ciepłem
osobistych wrażeń i bólów — i „Biały szczur" doskonale pomy
ślana choć nie dotrzymana w tonie nowela. Obłędne a szlachetne
maniactwo uczonego zmierzającego ku chimerycznemu celowi wy
zwolenia ludzkości z cierpień i choroby jest świetnym pomysłem,
który jednak Żuławski zbyt pobieżnie opracował i z niedostatecznym
może realizmem. Myśl Żuławskiego przywykła do naukowej ścisłej
*) J. Żuławski. Opowiadania prozą. T. Paprocki. Warszawa 1902.
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pracy, najchętniej kieruje się ku tym na pól fantastycznym dzie
dzinom wiedzy, gdzie rozigrana wyobraźnia nie szybuje samotnie
ale kojarzy się z wynikami wiedzy i oświetla je tylko dziwnym
blaskiem. Nowa, nieukończona jeszcze powieść Żuławskiego: „Na
srebrnym globie" przenosi nas w dalekie sfery krajobrazów księży
cowych, zaludniając puste przestwory objawami ludzkiego życia
i ludzkiej namiętności.
Mimo słusznego zapału, jaki niewątpliwie powieść ta wywoła,
sądzę jednak, że istotną ojczyzną twórczości Żuławskiego pozosta
nie zawsze tylko poezya. Antagonizm między jego prozą a poezyą
nie występuje wprawdzie w tak rażącej formie jak u Tetmajera :
przeciwnie, ten sam nastrój, ten sam ton duszy przebija się u niego
i tu i tam, ale w prozie nie posiada pola dostatecznego, aby roz
winąć wszystkie swe zasoby poetyckie, aby dać pole potężnemu
tchnieniu patosu, który brzmi w jego poezyach.
Opowiadania
prozą" będą zawsze wydawały się blade przy „Stancach o pieśni",
przy „Kacerzu", przy „Ksenofanesie *.

„Poezye prozą"1) Przybyszewskiego należą do rzeczy martwych,
których przyczyna istnienia nie leży zgoła w żywem natchnieniu *
ywej myśli twórcy. Jeśli ideałem artysty, zwłaszcza artysty tak je
dnolitego jak Przybyszewski może być stworzyć wielkie, jedyne
dzieło, gdzie w skondensowanej postaci ma się zawrzeć cała treść
jego ducha, jeśli przyczyna wielorazowej twórczości leżeć może
w niepodobieństwie stworzenia takiego dzieła, w próbach wciąż
doskonalszych, by je dokonać — to ,,Poezye prozą" nie mają racyi
istnienia. To nie jest dalszy ciąg przerwanej przedtem pieśni; to
da capo al fine, w którem ani jeden takt się nie zmienia. Zastygłe
pomysły, zastygłe zwroty, odtworzona martwo kopia dzieł poprze
dnich. Wszystko, co kiedykolwiek powiedziano o Przybyszewskim
można z powodu „Poezyj prozą" powtórzyć: — ani jednego no
wego słowa dodać nie podobna. Jest tu ta sama bezdenna głębia
cierpienia, to samo schwycenie żywcem nagiego dreszczu, czy
też — co równie słuszna — to samo naprowadzenie szeleszczących
słów, ten sam zaczątkowy ledwie rysunek psychiczny, te same efe’) St. Przybyszewski. Poezye prozą. J. Fiszer. Warszawa 1902.
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kty wywołane przez zestawienie wprost językowych kontrastów.
Twórczość Przybyszewskiego stała się w ostatnich czasach fetyszem :
dla jednych jest przejawem, symbolem bóstwa, czy też bóstwem
samem; dla innych — garstką gliny. To kwestya wiary. Ja — nie
wierzę.

Szanownych Abonentów prosimy

o uiszczenie zaległości oraz

przedpłaty!

Administracya „Krytyki".
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WSZEKIEGO RODZAJU
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kupuje i sprzedaje listy zastawne Towarzystwa kredy
towego, galic. Banku krajowego, jakoteź obligacye ko
munalnego Banku krajowego i oblig. pożyczki krajowej,
wszelkie renty, losy rządowe i prywatne, akcye kolejowe
i obligacye pierwszeństwa, również wszelkie monety kra
jowe i zagraniczne pod najkorzystniejszymi warunkami.
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Przyjmuje za mierną prowizyą wszelkie zle
cenia, wchodzące w zakres interesów bankowych.
Zlecenia z prowincyi wykonuje się jak najrychlej.
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10 tomów w ozdobnej płóciennej oprawie
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koron.

Spłacać można "talarze ratami miesięcznemi p>o J3 lazoaron-y

Nakład Księgarni Polskiej we Lwowie.

